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 ريبك ىزيلكنا ىسايسل

 ٠19ه ةسيف

 ىف ةيزيلكنالا ةغالا ىلا ةجرتم ىرصم بتاك اهب ثعب ةلاسر ةرشع عبرأ

 نوسترو ر رثسملا اهياع رثع دقو ىزياكنالا هقيدصل ةيصوصخ تاباطخ لكش

 هدنع نم ةمهم ةمدقع, اهعبطف ىزيلكتالا نالربلا يف رحلا رضملا
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 ىرعم لئاسر
 يزيلكنا ىمايس ىلا

 مومعلا سلجم ءاضءأ دحأ نوستربور نوج رتسلا بانج ردصأ

 .!| وح يف ةيزياكنالا ةسفللاب اباتك نييرصملاو رصم قيدصو ىزياكنالا

 .| ةيزياكنالاةسايسلا لاجر رابك دحأ ىلا ىرصمبناك نم 1١ هةةسلالخ

 نأ نيفظوملا لامتأو نييرصملاءارآوةيسايسلاىرصملا طقلانو ؤش نعابيذ ماكن
 .| ةمدقمب اهردصو ةدح ىلع باتك يف نوتربور رتسملا اهعمجن زياكنالا

 لاقهيأر اهيف ىدبأ
7 5 

 رمورك دروللا ناك مايأ 1٠١٠ ةنس تبتك دق تناك لئاسرلا هذه

 ءاهبتاك الود موي اهنأش ةقيقملا نع ربمت لالا ىهو رصمىف رمالا بحاص

 رافسالاو براجتلا هتكنح بذبم يرصمءارا اهنا ريصبلا ءىراقلاى رب 9و

 ةراداب قلعتيابف نييبروالا نمءافك الا ةرك الم دعب ةيانمب هيأر يدي دقو
 ,إ زيلكنالا راكتتسا ليزيدقو . ةيناطيربلا ةلكولا ةطاس تح هدالب رونأ

 م ةموكح ا ممالا ىدحا هيديت داقتتا لقال مهركتت ةلورس ىلع ام امون
 . |. ءانثلاب فدك لئاسرلا هذه بتاك نأ ماذملا اذهن يف لوقت نأ -انتطلسب
 ( ةيحالصالا. لامتالا نم اهريغو ةيلاملا رمورك دروللا لامبأ ىلع ميظملا
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 "و
 رم ىلع دئاسلا ىواسترفلا نوناقلا لكش اديدش اداقتثا دقتنا هنأ لب

 ثيحب نيبنطولا ةاضقلا عم زياكنالا ةاضقلا قامتا أديم نع عقادي وهو |

 نيبو اهتئاكمو ةبزاكنالا ةيئاضقلا قرطلا ايازم نيب قاذولا كلذ عمجم '
 موموق عابطو ةيرصملا ةشيمملاب نييرصملا ةربخ

 ةئتف ريثم وهالو اف رطتم سيل لئاسرلا هذه بحاص نا ةمالخلاو

 بةارمهنكلو. رامتسالا يفنيبغارلا زياكنالا نييفاحصلا ضعل مزرا6

 دمتمإ ىتلا ةيزملا ىهو  نطولا بح ةيزمب هتحيرق دش دق لدتعم هيبن

 زهمىلع نواخبي مينكلو ةصاخلا ميلك اشم عيمج لح يف زيلكنالا اهيلع

 ميج هلاوقال ىنصي نأ لئاسرلا هذه بناك قهبتسيو . كلذ نم ءىش

 صامل رامتسالاب نيلئاقلا ىلع ميماماها اوزمعقي مل نيذلا أ

 وهزياكنالا مهماكحو نييرصملا نيب فالملا ساسأ نا ىنخي الو

 اذهو-هب مهنواءفي مهب مريغ لمغي نأ اريثك نوبعصتسي ءالؤه نا

 وأ ةيرصملا ماكحالا ةرادا يف نيفظوملا نم اوناك ءاوس زيلكنالا لاح

 ن همو ارتاكنا يفنيببروالا نييفاحصلاوأ تاذلاب ارتاكنا يف نييسايسلا

 1 ءاوسسلا ىلع
 نيذلل' لهف ةحارص لكبب هراكشأب حاب هناف:ىرصملا دقانلا اذه امأ

 ريظا نم هدالب هتدافت سااع فري وه ؟ هلعف اولعمي نأ هوضرافي .

 قرلا ةهج نم هدالب رئرقتب رهاجيو :ةيزيلكنالا ةطلسلا لضفي ىداسملا

 (ةيبرفلا) ةيرحلا هيمسنامةطساوبالا هك !ردا ىلا لببسال ىذلا ىمايسلا أ"
 ةبجولا ىلع رضاةهاث دجوأ يذلا ىقرلا نا دك وي همنفت تقولا يف هنكلو إ
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 تم ةنس ؛ه ةدم يف اذه انلشف لثم.ةينطو ةموكح.

»0١ 
 ناو . ةورثلا دايدزا ناجي ةلئاه ةدابز تدادزا دق مارجلا ناو ةيداملا

 ىمامتجالا رخأتلا حالمصا ىلا هلي آلا ةيبدالا لئاسولا ىف ان رع اصقن كانه

 نأ ةيزياكنالا ةطاس' نودجعي نيذلاو نيفظوملل لهف ىمايسلاو

 ناسجتسا يف ةحارصلا نم هادبأام لثع ةحمرصلا هناداقتنا ىلع اودري

 ةماسلا لضف ىلع لديلد مظعأ نأب لوتلا ىلع نورصي مأ ؟ محلامأ

 ةبآ ىف هب فرتميالام وهو ىداملا رسيلا نم عم لمهام ةيزيلكنالا

 | ؟ريصم ىلع دئاسلا ىلقملاو ىندالا لولا ريرهت ىلع ثعاب هنا ةيبروأ دالب

 .| هناو.لقالاايحص احالصا نييرصملا طمت مل انتطلس نأ نوفرتعي له لي

 رصم ناو ةسيهاو ةبانب ةيردنكسا وأ رصم يف مدهتت ىتح عوبسأ رمال

 ؟ اهب صاخىدلب ساجع نمو يراجلا نم ةمورحم آلا قى لازئال

 | هلمجنمةفيعضلاهوجولاهذه يف ضراعمهضراعاذا رمو ركدروللا ناك

 ضعب ان مب ديري « تازايتمالا » ابيف هرذع نا لوقي مظعلا ىراذالا
 أ رس ميفاهاياعرتاقالمب قلعتي ايف ةيينجالا لودلل ةحونمملا تازايتمالا

 نودلوحن (تازايتمالا ) نا نومتزب . ةيرسهمملا دالبلا نوناق ىلا ةبسنلاب

 ةبرصملاةموكحللةبانب تمده اذاف . ةرهاتلا يف ءانبلا ةءانبص ىلع طلستلا

 ىلا موللا 'وهجو لواقملا دب نم ذخؤت نا لبق مارهالا نم بره ىلع
 ادب نيلئاقلابىلوأ ناك نولوقي ايف اوقدص اذاف . اضيأ تازايتمالا ريثأت

 صم يف اننكح نأ اوفرتمي نأو ةديدج ةفيحص اوحتفي نأ رامتسالا

 |: لشفتنأ لقي لهو ةيئادتب الا ةملاصلا ةموكسملا ءىدابم ضب اهل رفوب
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 حالصال اديحو اهورشم ةيزيلكنالا ةطاسلا راصنأ حرتقا دقو

 ةيبنجأ ةيميرشت سلاجم ءاشلا عورشم وهو ليبقلا اذه نم رصم لاوحأ
 قلطي هنال ىأرلا اذه لودلا لب لف ةيبنجالا تازايتمالا نوت

 لودلا:ديض اهلمعتست ةرضاحلا اهني رح نم مظعأ ةبرح ةيزياكشالا ةطلسال

 . ةيبنجالا

 ءاشناب الا اهتوقح ميلستب ةيدنجالا تاموكمملا ىضر ىلا ليبس الو

 ارتاكنال نوكيال نأ نمضت تاطايتحا ذخأ دعب رصمل ةيئاذ ةموكح

 هروالا رصأ ام وهو . ىرخالا ةيبتجالا لودلا نم اه ريغ ىلع تازايتما

 نم هب دعوام ناك اذا ىرتل رظننن نأ انيلع ىتب . هتضراعم ىلع رمورك

 نم ءىث ىلا ىدؤي تايربدملا يف ةيتاذلا ة-.وكملا صاصتخا عيسون

 رامتسالا راصت أ ىواعد ناف كلذ لصحي ملاذاف الاو.اهيوذل قوقملا

 نيبذلا عيمج ءازوتسا ىلع ةئعاب قيتس رس.« يف زياكنالا لامسأ ثيح نم

 لضف الف دسعبو . انثرادا لئاضف نم ايحطس رهاظ وه اب نوفتكيال

 يف ارهاظ احاجن تكردأ امنا رشع عساتلا نرقلا زخآ ىف ةيبروأ ةلودل

 اهضرأ ةدوج يف ةيضرالا ةركلا نادلب مظعأ نم ىهو ايدام ريصم قر

 نامورلا مهلثمو مدهعيف كلذ ل. ةسلاطبلا لءف دّقف . اهتءارز تصخو

 نونسدنمل ماقد مظعأىقرهملاىدؤت نة يرصملا مؤلعلاىرخو .مرنأ ىلع
 يف ةديطملا ةيسددملا تاعورشملا ضعب عضوي زياكنالا لبق نوبؤسن رفلا

 ىمايسلا حالصالا نم هندازام كلذ لك يلع تدا زدقا رتلك اتناكاذافرسصم

 يفجايركلا,لامتسا. تمنمو ىرابجالا لمعلا نم حالفلارب رحثومت ريطملا
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 ك ااناننانانا انا اناا الانث الئ انالستساا

 «0 و
 ارسفت وعدنا ةطاس ىلع بجاولا الا لعفت ملاهناف ةملاظلا بئارضلا مج

 , ةيبدأ ةغ ص لك تمدمل كلذ لك لممت ملول ىهو . ةيناطيربلا ةطاسلا

 ةفاخس نوك ردب.ال مهما وهودباو رهتشا صقتنب راتسالا زاصنأ زاتما دقو
 ليملجاب ف رتمي نأ ماودلا ىلع ىرصملا ةبلاطمو هفاتلا قرلا اذه. ءافتك الا

 را بزملا ةبلاطم ليبق نمالا اذه مهبط سيل . مهل ركشلا ىدبيو

 ضن لجأ ن. ةريثكملا تاوصعالاو ماملاركشلاب ةمالل مويلا ىزياكنالا
 اديدجامارجورب اوررقي مل مهو اباس رازح الا اهب ماق ةيضام تاحالمصأ

 . ةديتملاو ةيلاطا تاحالصالل

 ةينطولا مهنفاحص مه دعاس دقو لام الا نم نيب رواللام نيببرصملل نا

 تماقام اوفرع . الا ملاماا ىف ةلصاملا ىربكلا ةمك رملا ىلا هابتنالا ىلع

 نركدلا ىلع اودمتعا نيذلا نييروالا ةفاخس اوك ردأو . ةينابايلا ةمالا هب

 نآلاهتزرحأام زرحتنلنابايلانأن ومزي اوناكف مبيف لصأتملا ىبرغلا

 مك ىذلا نمزلا ريدقتيف ةنلابملل نوضرعم نييرصملا نأ .بيرال
 مهيلع ةباقرلاو ةيلاملاو ةثيدملا ةقاطملا مهتموكح ةلاح نم هيف اوقئرب نأ

 1 ةيروتسدلا ةيناذلا ةموكبملا ةلاح ىلا

 ملذأ - بابشلا لل .ماعب  لماك اشاب فطتم موجحرملا أطخأ دقو

 نكسلومات ىناين ماظنل هموق دادعتساريدقت يفغلابو تانكمملا ردت نسحب

 .'روعشلا نوميطتسي نوبرصملازياكن الانوهظوا اورايعتسالا راصنأ ناك اذا

 ' ىتلا ةينطولا ةماركلا قر يلا اوداترا اذا هسيلا نوقوتب ايف مهريغ عم
 هذه قالخالا راكم نم ءىثمهيدل ناك ول - رمل اهنوديرب مهنا نوعدي
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 ٠ ةديدج ةايح ىلع اليد هروهظ اوربتعاو« جيبملا هروبظباورحرأ

 كردأ دتف أطللا اذه لثم ىف عقي مل لئاسرلا هذه بتاك نكلو ١
 شيملاو ينطولا نبدلا رءأ ىلوتتل ةيزيلكنالا ةبقارملا ةيقب نم دبال هنأ

 ةدايز لوقأو . شيجلا رمأ ىلوث يف تاذألا بح نم هيدبنام نيب هنكلو
 امطاست نما رتئكنا هبلطنام ةهاجوب نوف رتعي نيبرصملا مومع نأ هلوق ىلع ل

 ىلع - مهداقتنا يف نوتداص مهو  نودقتني مهنكلو سي وسلا لاثق لع

 تقرتخا اهنا 5 هنيبج قرعب لانقلا أشنأ ىذلا بعشلا نامرح ةيفيك 0
 تناك يتلا ةمالا يرث امنيب لانقلا ءاشنا نع تجتت ةدئاف لك نم  هكالمأ

 تاريملاب تمتمتو مبق وح ىلع تاوتسا دق عورشملل ةضراعم ممالا دشأ
 مهل تناك ىتلأ

 امةموكملا لاوحأ نيسحت الوأ بلطي هناف ىرصملا بئاكللا امأ

 ةيصوصخلاو ةيمومعلاةيحصلارومالاوةلادعلاو نوناقلا يف نالا هيلع ىه
 لاملاةلق نولحتني امنيب مهنا لوقيو . مومعلا يلع ميلعتلاو ىعارزلا نيرفلاو
 غلابلا نوقفتي مهناف ىمومعلا ملعتلاو ةيحصلا لاوحالا لامهال ارذع

 ىبروالا ليلا الا ديفتال ةديدع هالمو ةفلتخم تاعورشم ىلع ةلئاطلا

 لاح نا لوقيو ريبكلا ةمالا عومجل املطم ةعفان ريغ ىهو حايسلاو

 ةراذقو عقدم رف اهينق اهرسي ناك امبم ىرخأ دالب لك لاح رص
 امني موبناور ةلقىف !ريثك نوملظي نيينطولا نيفظوملا نا رهظيو . ةريثاك *
 ١ حايسلاابااغ هاربام ىلا ريشيو مزاللا نمردك أ زياكد الا نيفظوملا بتاور“
 ١ ةلماعم ىف ةيئادملا زيلكن الا نيفظوملا ةجل هب ديرب  دنملا يف زباكن الا

 | نة سستمل
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 ميويووب ديو سس سس للا

 «+وؤ

 الصوتاهدير يلب ةيناذلاامتدئاف لجأ نمةيبايئ ةموكح بلطيال وبف نيينط ولا
 دبال ىتدلا ةدسافلا ةموكملا حالصا يف ةرفرو ةمالا ماقم ءالعا ىلا
 ةلءاك ةباصو تحن اهيف بءشلا نوكي ةطاس ةبأ تحن اهنم

 يرصملا بتاكسلا اذه لاوقأ لبا نأ ةمكحلا وأ لقعلا نم سيل

 نييرصملا نأ, ديكصأتلاو لوتلا ىلعرارصالا ةقيرط  ةميدقلا ةقيرطلاب

 هوعولا نع انيطغأ دق نوكن انلهف اذا لب . ىتاذلا مكحال اؤفك اوسبل |

 زيلكذالا لاجر نم نويسايسااو نوبرادالا اهب مهدعو ىتلا ةحيرصلا

 ةنس »0 ذئم رركدو نود تحرب امو

 نوريشي نيذلا ةيمومعلا نيفظوملا لاوقأ ىلع درب يرصملا نا مث

 تقولا يف مهو رطملا نم اهنقو لبق ةيباينلا ةءوكحلا مهحنم يفام ىلا
 . هدر يف لوقيف اهيلا قرتلا ىلع مهدعاسإ لمعب نوموقيال هسفن

 اروثنمءابه تناك له ؟ ةينطواا مكدودو لاحام نكملو مقدص»

 مجني امو دوجللا يف مكيأر اف رطمللا ىعةثعاب ةرفطلا نأ الدج ضرفنل

 ؟ ةحيرصلا مكدوعو نع ملدع له م أ ؟ ررضلا نم هنع

 زاجما نع انلدع انناو انلمف اننأب داقتعالا ىلع ىرغي داكي رهاظلاو

 | دادعا» ءارو ىبسن انثأ لبق نم ماعلا أدبملا ناك دقف , ديعاوملا كلت

 / ١ ليبسال ةعانص ىتاذلا م كلا نا نولوقيو « ىتاذلا مكحال نييرصملا

 فاذا مكسحلا خم 0 نأول نواوةب ايف اوقدص دقو اهءيلعت ىلإ

 درو أداديتسالاب ممالا نمةمال هميلمت نركميال هنا انلوق ىلع رصاق

 ليجلا لاجرنأ يلع . قالطالا ىلع ةفيظولا كلن ةسرامم نودب زاميالا

 ل
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 موهفملا ناك مهلقأن ومكحم فيك نييرصملا ميلمت ىلا او زاش' اا ىذادلا *

 نأو: ف ىلا ىنمملاب ىرسمملا ميلعتلا نأش ءالعا نوديري مهنأ محلوق نم

 نوكي نأ قملا مهحنم يف عساولا نيرمتلاو رابتخالا قرط مهل اولونسإ
 ىتح اذه لك نم ءىث م مل نكلو. مهرومأ ةرادا نم بييصُت مه

 نيتنسلاىفالا ميلعتلا ميم قرط نم ءىشب مايهالا لئالد ريظت مو . نالا 0

 ةبرصلاةمالل اوحيبي ملو . اريثك صقان هناف ىلاملا ماظنلا امأ نيتريخالا
 وأ ىدلب سلجم ىف الا ىتاذلا مكحلا قيرط نع ةفيظولا كلت ةسزامب +

 امأو قالطالا ىلع اممل لمجال امهناف « ناسلجملا » امأ . نير يخص نيسام

 ريدسملا يف يناذ كح هل لاقيان ١
 يف مهو . نيشنفملا ةطساوب ناكم لك يف ةزئاف ةيزياكنالا ةبقازملا ناف *

 ىنطولاب نوزدزي مهنا 15 ىنطولا همدقي يأر لكب نولفحتال ناكم لك

 لعزياكنالا نيفظوملا ددعو . هناذ ةما رك ىلع صرح اذا ناكم لك يف

 دوعو نوزجني الف . ةريبك بتاور مهو ةرئاد لك ىف ةدرطضم ةدايز ا

 يبع نم ةسثف ارتاكناو رصم يفو اهانعم ىفالو اهتيفرح يف ىضاسلا

 . اًقلطم دوعولا كلت زاجئا مدع ىلا نوليعي زامتسالا
0 

 . قيزح ريغ هنأب احرص !وفرتءا دّتف

 تايالولا لارنج لصاق بتك تفصنو تاونس نامت ذنمو

 نا» لوي ةيزءاكنالا ةطاسال امهخ سيل وهو اًمباس ريم يف ةدحاملا
 بابشلا ناوفنع يف نالا اوراص لالتحالا لوأ يف ادالوأ اوك نيذلا 1

 ةموكح ىف ةيرادالا لامعالل ءافنك أ مراعجتل فاك تقو ارتاكنال ناكو
 لوقي نأ ىلا « ليبقلا اذه نم ليلقلا ءىثلا الا لفت مابنكلو ذالبلا أ



» 

 ةمالا ترشنو فراعملا تءدخ دق ناكريمالا نيلسرملا سرادم نا د

 « فامضأ ةرئشمب ارتاكنا نم رثك أ ر ع٠ ىف ةيزياكت لا

 راعتسسالا راصت' ليم ىلع هيلا راشلا لارنإلا لصنقاا ظحالو

 لعج مهتلواحو مادقالا تحن دومملاو دوعولا عيمج حرط ىلا زياكنالا

 «مويلا رصم» هناونعو ليفني رتملا باتتك ىف درواك ارتاكنال ةعبانأ رع

 ا

 ةيقيقملا ةيرصلاةشيتملابةباردرثك أ وهونورب جاهلا نأ مثمسم+ ةفيحص

 هاتنك يف لاق رسم ىاهريغو ةيلاملارمورك دروالا لامعأب اباجعا زفوأو
 ألام مه ةفيحص « رصمو تراباو»

 ةهج ن. لازتال اهليبس ىف لذبام لك نعامغر نآلا رصم نا »

 موباهنم ارخأت رثك أ ( ةقئاللا ةك الا ةتبطلا اهب ديرأ ) ةريطخ ةيويح

 بجاولاب تماق دق نوكدتال ارتلكنا نا » لاق نأ ىلا « لالتحالا ديد

 1 اومكحي نأ موةملع ىتم الا نييرصملا ةحاصملو اهتءامصمل ابيلع ضورفملا

 «موقأ
 :| ةيلمعلا 587 نكمي لهاتي 0 ناآلا تسوون ريسلا يلمف

 1 لصنق مكحب اهاضتقع يتلا ىهو - ةذاشلا ةرضاحلا فيظوتلا ةدعاق ىلع

 ةراظن ترم ةيمسا ةبقارء الا هيل سلو ةبيرف ةمأ ارتلكتا لازنج '

 "أ ريظنا نأ "ةيزيلكت الا ةمالا ىلعو هب قلطت نأ لضف# ىتلا ةيجراملا

 *أيفابف ,شنوصتذأ امهم له لاحلا ىنهَب ايسحراذنالا وادوأتلا ةطساوب

 :”| ٠ رصف يف ةرضاحلا ةلاملا نيهرىزياكنالا راف رش ناركنيالذا .رثع»

 ”[ةموكملا وحن هدالب سفن ىف اهاطخةوطخ لك نا اديج لب نأ هيلعو '
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 ءانبأ نم ةفينعةمواقم هج و ىف اهاطخاملا ةرضاحلا مايالا ىف ةيطارق ومدلا

 مهو نوير صملا قبب نأ ىضر اذاف « ةكاحلا ةئيطلا مهل لاقي نيذلا هنطو

 دبي لو اب مل فرتعملا م,توةحزا رحال ملالاديزعو اليوطانمز نودهاجي

 نودبتسملا لماع اك مهاماعي وه امئان ةلداعلا م,بلاطم دسيبأتل ةدعاسم ٠

 لبق نم هءابا

 مكحلا نم ةسجرد ةبال اؤفنك اوسيل مهلا لوتلا درجمب عنتفا اذاو

 يف قوتملا يف عسوت لثأ ةمواستل تذخنا ىتلا ةجالا ديؤي وهف ىئاذلا

 مدالب سف

 ديم ريغ نمز دم .عانصلاو لامملا اولمج زياكنالا نيظفاحلا نا

 يف وه نييرصملا نيبو مرضي قرفلاو باختتالا قي عتمتلل ؤفك ريغ

 امنا مهو قرافلا اذهب رصم يف نولدتعملا نوحلصملا فرتعا دقو مهتلذل

 لكلا ىتاذلا ركحال مهئاوذ دادعأ مهنطو ءانبال حاتي نأ نوبلط» ش

 رممعلا نم ةيايسا سوردلا ىتلت ىذلا ىزيلكنالا رمهلا نا

 نبذلا نييواسنرفلاو زياكنالا ةناحصلا لاجر همعزب ام هللضيال ىضالا |

 كلاسنه نيينطولا نأ نم مهضرأ ىف مهو نييرصملا ىلع انيءوي نوتمطي |
 لثم نومسقنم مه. بيو نودب كلذك مهلا . موسفتأ ىلع نومسقتم

 نيظناحلا ماسقنا لثمو لامتو رارحأو نيظفاع ىلا زياكنالا ماسقنا

 مسقنا اكو ةراجتلا يرحب نيلئاقو ةفيرعتلا حالصاب نيلثاق ىلا زياكنالا ٠

 راملأ مسقنا اكو نيرمعتسمو. نييطارق وءد ىلا زياكنالا رارحالا

 نأه رصم يف نوستنم مه . ةيك ارتشالاو يرادالا ادسنلرا لالقتسا

 اند سلا



<02» 
 دبالا ىلا ىقبتسو لازتالو تناك نامز لكو ناك« لك يف ةرح ةمأ لك

 دجوت ال ىمايس ماسقنا دجوبال امْيح هنال ةيسايسلا اهئارآ ىف ةمسقنم

 مدع ) و ( ةءافكلا مدعل ) مهمتز لثمو قئاقحلا هذه لثم نا . ةسايس

 ةيناذل ةموكحلا عنع لوقلاىلع ةيزياكنالا ةمالا لمحت مل ( تقولا ءىع

 نو ركذ امنا مهو سرفلاو سورلاو نامورلاو راغلبلاو برصلاو ماورالا نع

 اوملع ىذلا نيرمتلا كلذب عتمتت نأ اهرومأنولوتب ىتلا ةمالا ىلع طق

 هذه لع ةبظاوأ| مهنا كع الو ىمايشلا مهزوف ىلع مهدعاس ءاوس نودهنا

 نم ةقاملا نالا اوكردأ دقو . مغ رطخلاو الا اليوط ائمز ةطألا

 هلاو. ادنلرال مهتموكح ةرادا ءاوس ( ةيدنلرالا قالخالا ) ىلإ مهتبسأ

 لامالاوةفرعملا يف اهن ومكحن ىتا ةمالا تمدقت اذا هنا ادج فيم رمال

 ىتلا ممالا عم قارلا فيرشلا ءاخالا ادي ىلا موسفنأ مه نوب ال

 . هالعلاو مدقتلا ىلا اهتدعاسم مهعسو يف

 ىنطو ءانبأ نب لئاسرلا هذه رش ىنم بلط نم لاؤستييل اعاو

 ن٠ ق' قئاوانأو ةروكذملا ةيغلا كا ردا ىلع دعا اهرششن نا ىداقتعال

 . ةيرصملا لئاسملا يف ىأر 1١ ءادبالا اهبتاك ةءافكو لئاسرلا هذه ةحص

 ءىراقلل حال اذاف ةماث ةيانمب ةيزيلكن الا ةنللا ىلا تاقث دف هؤارآ امأ

 ىلا هجاح الف اهيف غلابم ةيقرش هتاراءتسا ضعب نا انايخأ ىزيلكنالا

 ركتفي لجر نم مهراكفأو نيررسصملا بلاطم ةقيتح كردي هنا لوقلا

 نودصتياتا نيذلا نيحئاسلا نم هكردي ام قوف يرصملا لثملا ركتفي ام

 سم٠ يف ةموكح ةيأ ةءافك نوسيقي نيذلا نيلوثملا وأ سفنلا عمد
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 و
 نسحب ىنلا ىلوالا ةراا هذهو ابتطساوب اهنوديفتسي ىتلا 4 رالا

 ىرع٠ لضاف بلاط ىتصي نأ اءثص ىزيلكنالا

 نوساربور نوج

 ىلوالا ةلاسرلا

 زيزعلا ىديس

 سا يف )١( اريدخأ كلما ةلالج ةموكح تنلعأ دقو نآلا
 ىداو يف لامجالاو ماكحالا ةرادا نع ناملربلا مامأ ةلوؤس اهنا مومعلا

 اهذ مكبانج عماسم ىلع ىنألام ضرعل ةبسانم ةصرفلا تيأر دف ليلا

 ريطحلا عوضوملا اذهب قاعتي

 ةموكملا نا هلوق ىف يتاكلا ريشيو 160ه ةئس ةلاسرلا هذه تدتك (1)

 08 ةنسسطسغأ 7 ىف هلأس ىذلا لاكوسلا ىلا ةلوئسم اهن أ تنلعأ ةيزيلكتالا
 اسمع ةيجراخلا رظان ليكوأ ىروب ردك ةءطاقم نع بئانلا نوتيهركذيه رتسملا

 دروالا اهب حرص ىتلا ءارآلا ىلع ةقفاوم ةرضاحلا كالملا ةلالج ةموكح تناك اذا

 يف 1898 ةنس ىف ىتاثلاو 1886 ةنس يف لوالا . ىربزور دروالاو ليفنارغ

 ةموكح ناف ايقاب ريعم ىف ىناطيربلا لالتحالا مادام هنا ةلئاقلا ةيمسرلا امهلئاسر

 ىضتقم ناك اذا امعو . دالبلا كلت ىف اهتاماظنو ةموكحلانع ةلؤسم كاملا ةلالج

 ةيجراخ ريزو ةبقارم تحت رمو رك دروالا ىلوتي رخآ ببساوأ ةيل رسملا هذه
 سم نوئش ةرادا كلما ةلالج

 ةطقنلا ىلع باوجلا امأ . الئاق ةيجراخلا ريزو ليكو ىسرب دروالا باجاف
 ةموكح ناو « لا حلا ةلوسم ارتلكنا ةموكح نأ ىنعي » باجمالابف ىلوالا

 دروبللا فارشاو ةبقارمو ةحيصن عم هلارزوو ويدخلا ومس ةرادا تحت رم

 600 6ع
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 ىأ يف ةموكحلا تاقبطلا عيج نأب لولا ةلطاسبلا معازملا نم نا

 ينثتسنالو .اهتموكح ل ماتحايت راب لبقت ضرالا هجو ىلع دالبو نامز

 ةفلتخلا تائالاو ةنيابتملا س'نجالا نم اهيف ام ىلع ميعتلا اذه نم ردم

 ةفاتخم بابسال نكلو هنم نوكشي ام مهيدل مالا رثئاس لثم نوبرسصملاف

 يفو ماوكشب ايف نورهاجي ةقفاوم فورظ ىلا نآلا ىتحاوةفوي ل

 ىداملا مدقتلا نم هولان ام مها وكش نالعال ةءئاملا بابسالا كلن ةمدقم

 هيلع تناك امىلارظن 'ذا فصنمل وال - يك . ريخالا نرفلا علو يف درطملا

 باجعالا نم !دب ىربال رضاحلاب ىذاملا ساق ددهعلا :ذه لبق رصم لاودأ

 ريبكملا يرادالاو قذاحلا ىسايسلا كلذ لامتأ اهنع ترفسأ ىتا جئاتناب
 هبجو يف ماق اسم امنر ةليلج ةمدخ ةيداملا ةبجولا نم رمعم مدخ ىذلا

 ةيروتسلا ريراقتلا كلت نا كلذ ىلع للدل'و . لاثءا ةرداناا تابو.صلا ن٠

 دايدزا يف اهنءارقب ماتهالا لازي ال ةرهابلا هلامعأ زاجيإب ابيف درس ىتلا

 ريسخ نأ نيفظوملا .ةءا.ج رثك البو اموم زياكنالا ريش د.ةل ىتح

 ىأ نا مينطاو« نم ريثك دد ع ىأرف.ىذرلاب هلم ةلباّم هنولعفي ام

 كالت يف ىلعفلا لخادتلا نع الضف  ةيلاخلا ةسايسلا دض هنودبي ضأرتعا

 ريكنه رتسملا فقوف كاللا ةلالج ةموكحم مامأ لاودملا دمتعملا هتفصب ومو ركأ
 لاقو نوتيه

 ةيرصملا ةموكحلا راظن ناك اذا اع لأسأ نأوجرأ باوجلا نم اجاتنتسا

 مهل اظو نم اولزءالاو ( رمو رك دروللا ةحيصن ) ةحيصناا كالت لوبت ىلع نب ريم
 دروللا ةحيصن عيت نآب ةطبترم ةيرصملا ةموكملا نأ » يسرب, در والا باجاف
- 

 4 رفوز
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 ريبكلا لارنجلا كلصتق رمو ركدروالا ىناسمةلقرع ىلا يؤي ب ةسايسلا

 بلاذلا ىلع ىأرلا اذه ناكو هيلع رح داّتنا لك اومنع نأ اوراتخا كاذلو

 ةسدل نولبجي اوناك امل مهناف صنم ىف ةيزياكنالا فحصلا ىتاكم يأر

 نورشاميال هسفن تقولا يف مهنا امو مهديلاقتو مهتاداعو مهنيدو بعشلا

 ءاقتسسا يف ماتلا دامعالا ىلا اورطضا دسقف زيلكنالا مهنطو ءا نبأ الا

 رهاوظلا نأ ني الو . ةيمسر ةيزيلكنا رداصم ىلع ءارآلاو رابخالا

 مومعلا ىلع هارب ةيرصملا ةرادالا ىلا اضرع رظاسنلا ناف اريثك عدم

 ققدملا ثحابلا الا اهصئاقن كردي الو ةلوبسلاو ماظنلا روحم ىلع ةرئانس

 طغسضلا لاَقثأ تحت نونثي مهو ةريثك اروصع نويرصملا ثبل

 انظ روجلا كلذ لاما اوفلأف ةفش تنبب نوسبني الو نوملأتي روجلاو

 نم مهب لحب ىوكشلاب مهتاوصأ اومفرو نبيبروالاب اولثمت اذا مهنا مهنم

 رذا-صم نم تامولعملا لمت مل كلذلو اهنم هنولمحتيام رثك أ بئاونلا

 ناملربلا يف عمتري مل هنا كلذ نع جتنف اردان الا ارتلكنا ىلا ةيينطو

 ةرداصلا ةيمسرلا لاوفالل فلاخم توصةيزناكن الا ةفاحصلا يف دجو مو

 ةرهاثلا نم

 تاحالصالا ىلا مراظنأ تلأ نأ ئه نألا اهيلا ىرأ ىتلا ةباغلاف

 اونظنال نأ مكنم هوجرأ ىذلاو. ةيرصملا ةرادالا ىف املاخدا لبسي يتلا

 داقتنالاب ذذلتلادرل بويعلا قالتخاوأ ةمصاخملا ديرأ ثءببلا اذهىف ىنا

 دنع دحأ .نهادأ الىثنا اوملعتن أ ديرأو كلذ سكع ىلع رءالا نا لب

 لداملا داقتثالا نا نيب ىلع يننكلو ةليلإلا رمورك دروللا لامحأب يفارتعا
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 قلل هلال امام ان ا 1 ال الا ال ال لالا

6< »* 
 يف عورشلا لبقو . عيمجا ىلع ةدئافلاب دوعي نأ دبال هبيجوت نسحأ قم

 خابمررظأ ناو ةيرصملا نوؤشلا يلا ةبسنلاب ىنقوم نيبأ نأ ديرأ ثحبا
 تاحالمصالا ليبس يف عسوتلا نم هديرأ ام

 ىذلاامأو ةدوجوملا> ةمقاو هربتعأ ينناف ىزيلكن الا لالتحالا امأ

 ةطلس فااذتال امةلماك ةيسايمس هي 2 ةيرصملا ةمالا نمت نإ وبف هبلطأ

 ىرمصملا هكردأ ام هسفن تقولا يف قياطيو ةلتحم ةلود اهتفصب ارتاكنا

 براضت# عوضومهعبط نم وهف قرلا نم ه وك ردأ ام غلبم امأ.قرلا نم

 حنعينأب ةبلاطملا ىلا اليم موسقنأ نبيرصملا نيب نا بير الو ءارآلا هيف

 (هو ةينالراب ةياين ةطلس ةيمومعلا ةيعملاو نيناوقلا ىروش سام

 ىأر الا نآلا ىتح اممل سيلو نيرفد هروالا اهأشنأ ناذللا ناساجلا

 نحب مل هنأي هنظ ىف رمورك دروالا.قذاوأ ال يننا ىلع . .طقف ىراشتسا

 مكرك ذأ ماقملا اذه ىفو .حالصالا اذه لثم لاخدال قفاوملا قولا

 ةنس راربف «4 يف ةيمظع ةيرثك أب تقفاو ةيرصلا ةيمومعلا ةيممجلا نأب

 ىتتاف يرخالا ةهجلا نمو. ينو 5 لايءال قفاوم عورشم ىلع ون

 دييثل يأ لاخدا بجيال هنا هلوق ىلع ةيبلق ةتفاوم رءورك دروالا قفاوأ

 ىلا ىدؤي نا هنأش نم ناك اذا اهتراداو اهنيئاوقو ةموكمملا تاماظن يف

 ْ ءى ىلا نسح نم لاوجالا بلق
 ىناوجف كاوكش هجو وهام نايبلا اذه دمب لئاس ىتلأس اذاف

 ىأيام لاؤسلا اذه ىلع حيرصلا
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 حالسلاةوقينيرصلا ال زر عيت الارتكنا ةءارأ ىلا
 فصي س الاد ىزتك ام ريسلا نأ عمزاطاسلاو ةردقملا ىلع ةلاد# رهاظمةيأبوأ

 كلذ عيطتست اهنكلو ادايقو اسارم ملاعلا ممأ سلسأ مملأب نييرصملا

 ةيع رشلا مهبلاطمو ةيقيقحلا مهناجاحو مديلاقتو مهتايدو موفطاومل اهتاعارج
 رصمرومأ نم ائيش اوملعي منيذلا ن» عمسأ نأ مقوتال ىناو . ةلوقمملا

 ماهوأدرعوأ فاءاوعلا ةقر ىف فرطتلا ليبق نم لوقلا اذه نا محلوق

 نييرصملا م. ةقادصو ءالو ىلع انمز اوشاع نيذلا نا الا . امل .نيايآاذل

 اهف ىتضراعم ىلع نورسجي ال ةينيردلا مدئاقع اومرتحاو مهتنل اوفرعو

 نمرمالا اذهنا لبابساسأو رومالا بابا وه هيلا ترشأ ام نا لوقأ

 . ةتبثلا ةيساسالا روءالا

 صرفلاهتنمكم ىذلا نيرفد دروالا هردق ق> يأرلا اذهردق دقلف

 عمهريغ هب نكمت مع ةيتيقملا ةلاملاو ةقداصلا رابخالا عالطتسا نمةردانلا

 لاجر ةرك اذ نأي لثملا ب رضي ناك نئلو . رصم يف اهاضق ىتلاةدملارصق

 نيرفد دروالا مسا نأ الا لجاملا بيرسقلا ىف لاوزال ةلباق ةسايسلا

 .٠ نيبرصملا نم هلامعأ دبش نم نيب الجس» لازيال هب اندهع دعب ىلع

 ىديأ ىلع عفانملا نم هلان اسم مثرلاب ىرصملا نأ ناسنالا ىرب

 ” دئاوفلا كلت" لاني لب ادم الو اركش رهظي ال ةيزيلكنالا ةطلسلا
 نم هب هفصو ايف لبيك توبلات رتسملا باصأ دقلو ٠ الطم اهب لفي الو

 ريملدلا عم معلا هيلع رثؤت ارشب نكيملأ ؟ كلذ لف ( عونق ريغ رثم) هلا
 ةئرعم نم قرشلا يف دبع امب ليملا بحاص يزجي هنا لب . كاذمك قملا
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 8 دا سك ل#  ل

 «ددو

 / قيدصلا ةلماعم هولماعي نأ نمالدبف هقالخا هنك ١ وكردي مل زباكن الا

 ؛ ارشيو ايدأ نيررصملا ةيقرث وهو مهيلع ملا بجاولاب اوموميو دودولا
 !! ةقباسلا مهمايأ يفدوناعام هب يدويداك ىذلا ىتاذلا لالقتسالا خور مهيف
 .| رئاظلا مكن نييرصملا نوؤش يف نومكحتي اوذخأ روجلاو لظا نم
 ١. اراذبت نأ بجي اذلو . تبهذو اهرمأ ىلع تبلغ ادالب رصم اوربتعاو
 .' نوؤش ىف زيلكنالا لخادتب صتخ اهف نييرصملاءارا ةفرعم ىف دبجلا

 مكل قورتالءر ألا هذه تناك امم مهدصاقمو ريعم
 + لالتحالايف نييرصلا ءالقع ىأر مكل ربظأ نأ نهلا عيطتسأ ىناو

 // كلذ نع قيضي لوالا ةلاسرلا هذه ىف ماقلا نا ىلع . ىزيلكنالا
 .! الك فصنملا لمأتملا نا انه ركذأ ىنكلو ةيئاثلا ةلاسرلا ىلا هئجرأف
 , ةزيلكنالا ةموكحلا نا هل رهظ اسردو اصيحمت ةيرصملا ةلئسملا عبشأ

  لشفلاب تبيصأ ةرادالا عورف نم عرف يف حاجنلاب اهلامتا تللكتت اذا

 .' نوي قيفوتلا ىلا ىدؤي ءىثب اونأي مل زيلكنالا ناو . رخآ عرف يف
 , هبقاورفثو يرصملا روعش اوحرج لب نييرصملا نيبو زياكنالا ماكجلا

 ! ءالمتسال ماق ىذلا قاّمشلا مدل دهملا زيلك:الا لذبي نأ نم الدبف

 ناول . هادم اولاطأو قاقشلا اذه اومسج رخا ىلع سانجالا نم سنج

 مهرمذت بابسأ نم اريثك اوسانتل نييرصملا ةلماعم اونسحأ زيلكبنالا
 " زيلكن الا ماكملا ناف كلذ عمو . ىوكشلاب ارساوسنهي نأ نم الدب

 : مهنا نييرصلا ريك ذن ىلع للم الو رجض نودب نوبأدبب رسم. يف
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 اسنج مهنم ىندأ هنا ىأ هاوس ةدارال عضاخ هرمأ ىلع بولثم بعش

 . لثملل لثملا ةرشاعم ينرصملا رشاء اذا ارقتح ريصي يزيلكنالا ناو .

 ةقيرطلا هذه ىلع اورجي نأ هموقل حصني مل رمورك دروللا نا رلعأ انأ 1

 نييرصملا ىلا هلي حرص ذا كلذ سكع لمف ىلب ةيونسلا هريراقت يف ٠
 قاروالا يف ةيرصملا ةموكملا ةمدخ ىف زيلكنالا نيفظوملل حصنو

 هيأرب اوامسي مل مهنكلو ةمرك فطاوع نييرصءال اورهظي نأ ةيمسرلا ٠
 مهل هتحيصن اولمهأو

 نوؤش ةرادا ىف اهربظأ ىتلا ةمكملا لضفب رمورك دروالا نا

 هلمق ىذلا ام نكلو . عيملا هب فرتسي ادام ايقر دالبلا ىتر دق ةموكسلا
 ام ابدأ رصم تءدقت له يرخأ ةرابعبو : ايبدأ نييرصملا ىترل

 ؟ ايدام تمدقت

 نع منزلا مكارسجلا ناف ابلس الا باوجلا نوكيال نأ ىثخال ىنا

 لدعمو ةديده تاونس ىف ةدرطم ةدايز تداز يداملا دالبلا مدسقت

1 

 ةفيحص 1١٠4 ةنسل هرير#تعجار ) ١1م هنم لقأ ١٠.4 ةنس يف اهتداز
 يف يوعد اهنكلو هيلا دئاع هيف لضفلا نا دروللا ىعدبام وهو ( ؛؛

 ١ بلع ريغ )1(

1 

1 

 نم ؛ه ةفيحص ىف ءاج 5 تاركسملا ىطاعت ناف كلذ نع الضفو

 فيرشلا نآرقلا ىف هعرحت نع امنر ىلاهالا نيب رشتنيذخأ+. ةةنسلدرب
 مكارجلا ةدايزب فرتغا هنا 1108 ةنسل هريرقت ىف ءىراقلا ىر. )١(

 كذا فسأ ريظأو ٠

0 
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 ا. تنتج بوصل تتطلع سا مما م ممم سم م

»01 

 مأشأ نم - قرشلا يف اصوصخ  ةينيدلا ماكحالا نع فارحنالا اذهو

 ابنج اريسي مل ىداملاو ىبدالا ىقرلا نا ىلع اذه دعن ليلد ىأو . روءالا

 ةمالا ىف ىبدأ طاطا راشتنا ىلع لدن رومالا قئاقح ناف : بنج ىلا

 ارتاكنا ىلع بيو رصمل مهتةادص ىف نيصلخملا عيمج نزحيام وهو اهرسأب
 يف توك تسجوأ 0 ٠ لئاسولا نم د هلصأتست نأ

 ملاذا ةيقار اهمنأب ةسمأ ةي'ال مكحلا زوجيال » ىنأيام ىفسلفلا هباتك

 هبحص اذا الا ديفيال ىلقملا مدقتلا نأ م . ىداملا قرلا لئالد الا ربظت
 «ىبدالا ميلعتلا ةطساوب الا قيما قرلا ىلا ليبس الف ىبدالا قرلا

 رم ىف ىامجالا ًادبملا اذه ىضتقمع لمعي مهنا لوقأ 2

 هيففرشلا رخآ تقو ىلا ةباتكلا ائجرم هذه قلاسر مخ انهو

 نم ابيرقت عرف لك ىفو ةسيمهأ رثك أ رومأ نع يرخأ ةلاسر لاسراب
 نوكنال ىتح اهضعب ىقتث أس ىننكلو اهيلع دمتني زمام هيف ةرادالا عورف

 ها للملا ىلع ةثعاب لاسر
0 

 تيناثلاتلاسرلا

 1 زيزعلا ىديس

 ىرصملا ماعلا ىأ ىلا ةصالخم مكيفا وأ نأ ريخالاىباتك ىف مكتدعو

 تايانلا نم اهلامو قرطلا نم هلمعتست امو ارتاكنا لخادتب قلعتي امف

 لوقأف ةيقيقملا رداصملا ىلع كلذ ىف ادمتعم

 هنأر, حوبب ال وهف ميلا ىلع روبص لوم ىرصملا نا لبق تلق
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 بناجالاب ةقثلا ليلق هلعج دق الي وط انمز دادبتسالل هخوضر نال اميرس

 ءاش نف ةرسعلا رومالا نم هنتث ىلع لوصالا ناك هيطو . نونظلا ريثك

 نأ نود ريثكربصو ليوط نمز ىلا جاتحا ىرسصملا ةقثث ىلع لصحب نأ

 نايبلا اذه دعبو . ةيحطس ة ةفرعم هقال_خأو هلاسل ة ةفرعم ىلع رصتقي

لا ىلع ارت ول ىرسسملا هلوقي ناكام مكل ىدبأ يديهألا
 هنأرب حبرصت

 كاذذا لوي هنا

 مك ارثال اننكلو لسيجلاب فرتمثال اننأ نومرت زياكنالا مثأ»

 ! مكر كشن نأ انه لودر ىث ىأ ىلمف الاو . ةمبتلا هذه ىف نيت

 تمئتغا دق يبف. .رصم بئاصم لك نما ةصرفلا تزن ادقا رتاكنا نا

 ةيئانثلاةبقارملاب انتءاجفسهمب ىلوالا ةيلاما ةمزالا تلد ام دنع ةصرلا

 حالسلا ةوقب اندالب مالتحاف ةصاخلا مكتدئافت بارع ةروث تاممتسا ث

لمف مكنأ م :عداو و كلذ ىلا مك وعدن نأ نود
 عاجرا كصقب مالعف ام م

 نه امناو . جراما ءادتطالاعنمو ىلخادلا ماظنلا ةداعاو وبدخلل ةطاسلا

ةيرصملا ةنيزملا ليمحتو رصم ىلا مكشيج لاخدال اهومتيعدا ىروعد
 

عابلا امأو ( )١ هينج فلآ ةئام نع لقتال ة ةيوئس ةقفث
 ىلع قيفملا ث

 3 ةينياكنالاةسايسلا تاو دنملا لا كقي رط يف ةنثاك رسصم نا وهف لالت>الا

ابفاك امبم سيوسلا ةعرت يف رورملا اهسفنل ركتحم نأ
 منديأ الن من .كلذ 

 هنا هتصالخررةم نيغم رءأ ىلا ةيصوصخ ةلنع جو ودملا ةطلس
 2 ردم لإ 273 .

 ءالؤهو . ةطلسدل نوكنال نأ متورق مكشاف كلمي نأ هل محل مكنا
 ا طم ولا كاطع زدات وسلا كوش

 هينج فلأ نوسخو ةثام ىه نآلاو ()
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 لال ل اتا الق قال ال اناا ةرااقو كن عن دمع دن سعت انا دعن ف

5 000 ١ 

 زياكنالا نيراشتسملا ةثيشا عوضخلا مريلع ضرف تال ' الا اولا راظن

 لقأ مسهل نال سيل ةظهاب بتاور انم هرك ىلع مهيطعت نأ انيلع ضرفو

 مهنأ ىلع ةلادلا ىواسكلاب مهحابسشأ نوني منال لب ةرقوأ ةكاا

  5اموؤشىلوتي لالتحالا ةنادب ذنم يعم تدرب امو 3 ينودالا ةمدخ

 انتغلو اننيدو انسنج نع ءابرغ مهو ةدايزلا درطم نيفظوملا نم قيرف

 ممامادخ لباقم ةريكلا تابترملانوضبهي نوفظوملا ءالؤه انتيمباتو
 دنع مهأ ابحنم ري ىتلا ةريثكلا تافاكملا نع الضف اذه ةليلقلا

 اريصق انمزةموكل' اومدخب نا دعب مهئلاقتسا

 نأدقتمي لازب ال نبي رصملا نم اريبك امسق ىرن ىرخالا ةهجلا نءو
 امرك.هلمجيو لجرلا ماقم ىلع ىذلا ديحولا لمعلا وه ةموكملا ةمدخ

 نم مهب نوتأت نيذلا ددع يف ةمئادلا ةدرطملا ةدايزال ارظنو . هناوخا نيب

 انلاجر كرم اريبك اددع ناف ةموكملا بصانم ىف اونبعيل بناجالا

 ىف ةذخا ةميظع ةيوعص كانهو. فئاظولا ىرم اولصف دق ءافك الا

 سرادم نم نيجرختملل بصانم داجيا ىف رخا نء موي لك دايدزالا
 . فئاظولا ري-دل نوحلصي ال اهيف ميلعتلا قرط ةطساوب مهو ةموكملا

 نودكحي فيك نييرصملا ميلعت» نوكيس مكضرغذأ معز دالبلا ماخدامل

 7 4 مهسفنأ

 ةموكحلا فئاظو نم مهنامرحب دعولا اذه قيفح نوامؤت لهف 1

 مث :لمملاو ةيلوؤسملا نم مديرجت وأ امل مهنودمت مكنا نوعدت ىتلا
 ىهحنال ثداوح ىفو .زيلك: الا نم هطابض اودجن شيلا لاحىىلا اورظنا
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 متامهأو ةقباس ةريخ محل تسيل نيذلا مكنم ةيركسملا نابش مقر دق

 اولذبو مهدالب ةمدخ ىف مهئايح اوضقن يذلا نيينطولا نييرصملا طابضلا

 هب حرصي ملذاو قيقملا ثعابلا فيملا اذه نكي ملأ ! اهليبس يف مهءامد

 8تاونس ثالث ذن. ةنتفاا نم نادوسلا ىف دونملا هب موقي نأ كشوأ امل

 ةبراحم ةوقك ةءافكلا ة-هج نم شيلا لاح محلصأ مكنا ركنأال

 مظعأ نولغشي نيذلا زيلكنالا ءالؤه نأ ول لصحم اذام مكلأسأ ىتنكا
 8ناالا ابفرعأ ال بابسال ام اموي اوبحسنا نآآلا ةيركسملا بصاخملا

 ناك نمو . بيرت الو ماظن الب ىتش ةعاج ىلا انشيج لوحتي, كاذ ذا

 ةكم نم جاجملا ةدوع دنع المف ثدحام ىلا رظنيلف هاشخأ امم بير ىف

 (ه 1809 ةنس جح ) ريخالا جملا مسوم يف

 ريرقت يف ةثداملا كلت ىلا ةراشا لقأ دجيال كلذ نع ثحابلا نا

 «حبسي مما ا د ال نولوقت مئءاهيلا ششي مل هناق نيخالا رمورك دروللا

 ةحايس'ا كلتنم ديفتسي ىذلا وه ىزيلكنالا نكلو نولوقت ام رمالاو

 رتسملا نا ةيلحلا ةيبروالا دئارإلا ىف سمالاب انأرق دف . يرصملا ال

 ريف ايزيلكنا ذاتسسأ نيرشدو ةسمخم ىتأيل ارتاكنا ىلا رفاس بولند
 ماعلا ىأرلا ىدصامنا لاقي ىتلا مدثارجو . نآلا مهنم اندنع نيدوجوملا

 نييدنالثفلاو نييدنالوبلا لمجىلع سورلا مولت اهنا عدت ىزيلكنالا

 مه-سرادم يف ةيسورلاةفالا لامتسا ىلع مههارك اب ايسسور عابتأ نم
 ةسموكملا سرادم ىف بلاط لك نإف . سورلا لمف نولعفت مثأو

 ابيرقت مللا عرف عيمج قلث ىلع نآلا هركم ةيعانصلاو ةيوناثلاو ةيئادتبالا

 ةملطر (00 941 رانا /عمكز/ 0ع قال عمهالا
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 عئادعأ لاح اف . ةيب ملا ةذللا نولبجي مه رثك أ ةذناسأ نمو ةيبنجأأ ةغلب

 اذه نم لضفأ مهلاح تسبيلأ - ريوبلا مهب ديرأ - هيلع مترصتقا نيذلا

 ؟ لاحلا

 مكلالتحا ءادتبا ذنم رصمب هومتيرجأ يذلا رسيلاب قاعترام امأو

 ةراجنبا وبأمكل تحذف امأ.هنم ةلداملامكتصح مثلث مكلا ن واو المكناف

 ةيسدنحلا مكناعرشمو مكتاعو نصل عساو باب اندالب يف حتف امأ7ةديدج

 ةيديدملا كلكسلاو مجانملاو فراصملا تازايتما متن امأ:اها وسو ةيعارزلاو
 ةردآ ة-صرف مدقتساف ةقفاوملا طورشلا نم نوبتشنامىلع ىضارالاو

 : مكلاوعأ راهتسال ةمفان

 نأ انم نوبلطت مكلاب اف قئاقملا نم ترك ذام لك ناك اذاف

 ءاسم حابص مك ركشو مك دمحم حبست

 هنلزجأ امل زيكنالا اهيأ نيرك اشلا منأ اونوكن نأ ىلوالا سيلأ

 !السعو انبل ضيفت اضرا مكي. ديأ ىلا تملس ذا ريملا نم ةيهلالا ةيانعلا مكل
 امنا ىنا ىلع مكل هردصيف امب حاب ولىرصملا هلوقي ناك ام اذه

 ةصرفل. قيام اكان ىنطولا ماعلا يأرلا نم ةصالخمب قيدصلا اهبأ كنثج

 . ىرخأ

 ةركفلاهذهدوجول فس 1أ امناو ىراكفأ تائب نمتلتاملك سيلو

 زياكنالا ةطلسلا ىوذ نم رظنثأ النا عمو . اهظع افسأ ىنطو ءاشأ نيب

 اهناب لوقلا نم دب يرأال لاوفالا كلت لك ةحصب اوفرتعي نأ رصم يف

 لبق الع عل م فطاوع هنو كلواذس .قئاتملا نماينك نمضتت
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 قتمفد دقف ةيمسرلا رداصملا ىلع مهئامولءم يف نودمتعبي نذل والا“
 , ملا قدس األ لن ضرع لا لوا حارس

 جشلاثلا تلاسرلا
 زيزعلا ىديس

 ىه ةموكحلا ةئيه ىلع ةضورفملا لالا ةفيظولا نا فاخ ريغ ش
 «مويه» ىزيلكن الا فوسليفللو ٠ هذيفنت نسحنو نواقلا عضل نأ |

 ىه ةريهشلا هنالاقم ىدحا ىف ةملك

 ةناغال انتموكح ىدل ةلصاملا لئاسرلا عيج نأ ريتعل نا بجيد
 ةياينلا نيلاجملاو كولملا نراف . . .. فاصخالاو لدعلا رشثنالا امل
 ءارزولاو ءارقسلاو مك احلا ىفظو« عيجد قربلاو ليئاسالا#
 ىرادالا لمملا اذهل مييعاسم يف نوذقتماعيج مهامنا نيراشتسااو |
 « ضورفلا ٠

 نا الثم كلذ ىلع كلدب . ةنلابملا ضع ىأرااذه يفذأالا
 ىلا اهمضتا نو اننا لأ اهيلع باغتت نأ ىبأت ةفورع٠ ةيواسن رف ةعطاقم :
 ةاضقلا نسحبال نأ اهفوخ سيل اذه اهئابا يف مظعالا ب تبيسلاو ابك الأ
 ءانبلا بح ىلا ارمفدت ةينطو ةفطاع كانه نال لب لدسلا ةماقا نالالا

 زيي هنأ ثيح نم هلع ىف« مويه » يأرف كلذ ممل .اسنرفا ةعبال |
 لوالا مومه اولي نأ لامجالا ن« ةموكسلا هب موقت ام نور نيذا

 هذيفنت يف ةداجالا ىلاتلابو نسج ولات ما اظن ضد ش
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 سل لم ع دوسسشتسا الاانا الا الالالاالا ١

 «-م ١
 . ةباقتسسالا ىلع اهماكحأ ينبب" ىتلا مك احل اني رطأ امبم غلابمال انثا

 ةداغ ضرغلا اههوشي ىتاا 1 احلا ن٠ اهريم ىلا ةيسنلاب قدصلاو

 ةيخاد ةروث ةبأ حاج حبكي وأ ةدنجأ ةراغ لك شيملا مفدي دق

 : كالمالاو دارفالا ةباقو ىف ةلماك ةءافك رهظي دق سيلوبلا كلذكو

 :٠ .اياطر تحن وهام لب ةيوبأ ةيانع ةموكمملا يدبت دقو . ءادتعالا نم

 . ةيزاللالاوءالا ذخؤت دقو نيناوقلا لضفأ نست دق عيرشتلا سلاعو

 . (قاطل عستيو ةراجتلا ةزمثو فاصناب بيو ةلداعلا بئارضا ةقيرطإ

 ضراوع نم اهتمالس نمضنو ةعارزلا دتمتو ةيعيبطلا بابسالا عيمج

 ٠ ثال_صاوملا قرط نوكنتو مزاللا ىرلا ةطساوب ناصتو ستطلا

 . ءاخرلاو نمالا بابسأ دالبلاو ةمالاب طيحت دقو ماربامةباغ ىلع دالبلا يف

 . نكلو كلذ لك نوكيدتو  ةمفانلا لئاسولا نم تركذام لك رثأ ىلع

 . نيف ةطساولا تناكو اهرومأ ريدي ال عزاو ال ءاضقلا ساام تناك اذا

 د باوصلاو لقعال ةفلاخم ماكحالا تردصو اهل ةحونمملا ةقثلاب ةريدج

 مفانملا كلت ميج ناف حاب رلاببميف ةشيرك اهرارقالىهو تاذلب نوناقلاو

 ؛ سفنالا نوكنت كاذ ذا. ىثالتلاو لاوزلا رطان ةضرعم نوكت ابازملاو

 ؛ ردغلارصتنيو ابلاغ ثداوحا ةسيرف بهذ دق لب رطخيف ةيصخشلاةبرحلاو

 , هحاولا لجرلا لاملّتنيو ةيمسرلا ةيئوناقلا رهاظملا لالخ نم ةنايملاو

 م نم نكمت رخآ لجر ىلا هتشيعم ءانهو هلزمءو ثورولا وأ بستكمملا

 رئاج وأ فيعض ضاق ىدانيبذاك دوهشب هاوعد ديبأل
 . ىذياكنالا مومسعلا سلجم ىلع ضرع ىضامملا سطسفوأ يفذ
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 .-ىت الا لاؤسلا

 دادزادقنأ ةيونسلا روركدروالا ريراقت نم حضلا دق ناك امل»

 بانل لبف ةريخالا تاونسلا يف نوينطولا اهيكمترا ىتا ملارجلا ادد
 ىف رظنت قيقحن ةدلل نييعتب ةيرصملا ةءوكحلل حصني نأ ةيجراملارظان
 نوذفني نيذلا نوير صملاو من رفالاءاوس نييئاضقلا نيفظوملا ةءافكو ةيلهأ

 امورصم يف نانا ةذفانلا ةيئانجلا قيقحتلا قرط يف اضأ رظنتو ءاضقلا

 «اهنم ةيئزملا مام ألاب قلعتي
 نواباَمي دالبلا هذه يف ةلادعلا ءارجا ةيفيك ىلع نيفقاولا ميج نأ

 فصوبال امب ةيرمملا ةمالا ىلعدومي هنال قوةحتلا اذه لثم ناسحتسالاب

 نيلؤسلا نيفظوملا قيرف الا ناسحتسالا كلذ ىف مهضراعي الو عفنلا نم

 عمو لاودالا ةقيقح نيبو ميشو اباجح صامل مهضرغ عضو نيذلا

 اذه ناك مك ىلب اهف نيبأسو . بطلا اذه ىلع ةقفاوملا اوبأ دقف كلذ

 ٠ ايرورض قيقحتلا
 ةرادالا حاصم عيمج نيب دجال كنا كل تاق اذا ةئلابمال

 الو ابنم اصقن رثك أو ةيئاقملا ةراظن نم فعضأ ةبرصملا ةيزيلكنالا
 موهصانميف ذونيمي امنا مو ابيلع ةمان ةطلسزيطنالل نأب لوقلا ىلا ةجاح

 ثحابمف لوخدلا نع عنتمأ ةحضاو بابسالو . ةصاخلا ةباعرلا درجع

 مهتوراتخي نيذلا رثك أ نأ قيتحتلا ىدل رهظي نكلو . ةضع ةيصخش

 نممهو ىربك ةيلوئسم تاذ تابجاوب نوموَي ةيئاضق ةيماس بصانمل
 نيينطولا مهقافر لمحت نأ اهنأش كرم ةفورعم ةرهش ىوذ اوس ةبج
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 ---- د2 صسسسسسئقةههق0لقططمل تقنقشللا 4 الم الش اقل الل لا طق لاق اة! لا

»» ١ 
 نم اوسيل ىرخأ ةهج نمو .اهردق قح مهطلس ردقتو مهتياعر ىلع

 تناك اهم مهمارإب ةةنلا سانلا يف ددجوب نأ دح ىلا رابتخالا ىوذ

 مهذب نأ دن ”موخكرات انمجار ولو . ةيناسنالا اهتعيبطب ًأطخال ةطرعم

 امبرو ىزيلكنا سلجم ةرثاديف ةنيعم ارارممامطلا اولوانت امنا مهعيمجال

 انكم ىذلاو يزيلكنا ماع بتكم يف ةدما وعلاط نأ دعب نيماحم اولعج

 مونم ادج السلق اددع نأ وه ثحبلاو قيقحتلا دعب هيلع فوقولا نم

 تزواجن امو ةيروالا مك احلا ىدحا ىدل ةيضن ىف العف رظنلا اولوت

 فا رشالا دح اريف محلامعأ

 امترحو ةيرصملا ةمالا ةايح عضوت نأ اذه دعب ةكسملا نم لف

 مادختسانا مكل دك وأ نأ ىل اوحمسا؛ءالؤه لاثمأ ةيانع تحن اهكالمأو

 رومالا ةرادا نسح ىف ةرثع رجح وه ءافك أ ريغ نيفظومل ةينانإلا ةراظن

 لقمتلاو ةماركللل ةناهاو نيفظوملا لالذا ىلع ثعاب وه لب ةيئوناقلا

 دنهلا يف زيلكن الا حاجي يف ببسلا نا ائيدح نوزرك دروالا لاق

 رمالا مكسكمف مدا رفأ ةوفصو كلاجر ةبخ اسريلا نولسرت مكنأ وه

 .اندنع ةيزياكنالا ةرادالا لشف ىلع رثك الا يف ثعابلا وه ريصم.ىف

 ندو.مكلاجر ةريخ رصم ىلا نولسرتال يكنأ بيرال مومعلا ىلع
 نم ةاسضق نونيمت مكنلا ةيئاضقلا بصانملا عيزوت يف ةحضافلا طالغالا

 يف لبق نم مهتةيظو اوسرا-ع مل نمم فانثت الا ةمكع يف زياكنالا

 ةيئادتبا ةمكح

 لداسم» ةيلهالا فانثتسالا ةمكع' يف زياكنالا ةاضقلا دد..ء نا
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 زياكنالا ةاضقلا ذوفت نا بيرال نكلو . ابير#ت نييرصملا ةاضقلا ددءل

 راثك الا ناو . مهنطاسو نيبرسصملا ةاضلا ذومت نم ا ريثك مظعأ موةطلسو

 نال ررضلا نم واخي ال دحلا اذه ىلا ىزيلكنالا ركنعلا لاخذا نم

 نيينطولا ةاضقلا يف ابلثم نع اريشك فاتخت مهراكفا قرطو مهيذبت

 لئشأ ميسو , ىلا اهءارجا نوديري ىتلا تاي يف نوليمب دب ال مهو

 لامعأ نم ريشككب نوفرتمي ال مهو. مف ىاارتي اهسح نوناتلا ءىدايمو

 مه امئاو . تابثلاو ةهازنلا نم مبةرانا ام نوركنيو مديلاقنو نيينطولا

 ىعيبط كلذ لكو . ىنجالا لجرلا ىأرب ىلاهالا قالخأ ىلع نومكحب

 هرغص يف هبستك | 7 لودملا ناسنالا ىلع رذ_هتيذا هيف فالخال

 ايسح هءاوهأ فيكي نأ همسي الف ءارآلاو فطاوملا نم هربكيف هفلأو

 هيلع بعصي هرم نم ةئيع ةجرد ءرملا غلب قمو . لاو>الا ىضتقت

 يتلا ءار لا نأ ظحلا ءوسلو . ةدددج قالخأب قلختلا وأ تانالا 0

 اهريثأت قوف ارتاكنا ىف نيريثك ىلع رثؤت ةاضقلا ءالؤه لاثمأ اهيدبب

 ةيرجتو ةربخ رصم يف نيفظ ول مفعأ ط

 ةيرصملا ةموكسملا لامعا اوربخي مل نذلا عيمجم ىلواو قفوأ ىهو

 ءالؤم لاثمأ لاخدانأب لوتلا نم ادب ىرأ ال يننا ىلع اهاياعر قالخاو

 ةحاصملا فالنا هنع جتني نأ دبال ايلللا ةموك.لا بصانميف صاخشالا

 طوتسال اهرادحتاو ةيرصملا

 نم ريبكلا ددملا اذه لاخدا نم ةدوصتملا ةياغلا نا بير الو

 كان زيزمت ىه اسمنا ةيلهالا فانئتسالا ةمكح يف :ىزياكنالا رصنعلا

 هتاوأوقا هد
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 نأ ىدنعو. ةكاملا ةثيهلا موميفةايملاو طاشنلا ثيواهمأشءالعاو ةثيهلا

 عضولا نم الدب هساسال الماح تيبلا فةس لعج ليبق نم وه لمعلا اذه

 ماع ريبك باقب انثج انن اك وأ فتسال الماح سارسالا لمجي ىذلا ىعيبطلا

 درف لكل ةيويلا ةوقلاو ةايملا ءامد هند ردصت سانلا نه ريبك روب

 ةوق دوجو ناكما يف باترب ناسنالا نا خي الو . رورملا كلذ نم

 اهدع ىتلاماسجالا نع ديمبلا بلقلا اذهل ةيفاك ةضبإن
 ىنجا رصنع نم ربك الاب ادمتسم ىورلا ىرهملا اذسه ناك اذاو

 درف لك صدم نأ قفوالا ناك كلذلو ةش.نملا هاوق طحنت نأدب الف

 اذه ناك ظحلا ءوسلو دحأ امبيف هكراشي ال ىناذ ركفو صاخ باق

 يزيلك :الا لصي داكي الف انرومأ ديلاقم مبيلا تيل ن يذلا زيلكننالا لام

 هفلأ ل اهلا اندنع هدجيء ىث لك ةناهاو ريقدتب أدبي ىتحاندالب ىلا مونم

 تاداع ىغتقع هتاداع فيكي نا نم الدب ورف ةطاسلا هل ترفول ىتءو

 لك خوضرلا ىلع نيينطولا هركي نأ لواحم اديفتسم اهءاج ىتساا دالبلا

 . باوصلا هنأ هلابب رطخام

 دسفت ةلهو لوال ممم ىلا مكنم مداقلا نا ةيميبطلا روءالا نم لءلو

 . ان دنع مكنم نيفظوملا ددع ةرثكل ارظن ةئردرلا ةرشاعملاب ةديملا هقالخا

 ررقيف زياكن الا هقافر نيب ةدئاس اهاريىتلاتاداعلا هيورتست ديدجلا مداقلاف

 ةديجلا قالخالا نمكلعال ريح لفاس ىنطولا ناءاصقتسا نودب هنهذ يف

 زياكنالا امأو ةركدم مسمتاماظنو نيينطولا تاداع ناو ليلقلا ءىشلا الا

 نأ نييرصملاب ريدج هناو . هنم لضفأ سيلف مه.دلو مهيفام لكو مهتاداحو
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 1١م«
 لبق ةدساف تناك ىنلا مهتموكح نم هوحلصأ ام ماودلا ىلع مل اوركشي
 اهيف اونوكي نأ

 مهتالخأ نسح نم مهل نيذلا لئالقلاب لحب اذاف كلذك رمالا ناك اذاف
 نوعرسي ملا فسأب لوقأ ؛ تارثؤملا هذه ةموام ىلع مولمحام

 «نيينطولا ةفطالم يفدملا اوزواجن مهنا » ىوعدب مهبصانم نم ممجارخاب
 رصم يف ىزياكنالا فظوملا لاحاذهو

 نأ هتلق امم ديرأ ال يتئاف ىدارم مهف اوئيسنال نأ وجرأ ىتنا ىلع
 ىبأر اذه ناك ولو لامعالاو ءارآلا هذهب امومت ةيزيلكنالا ةمالا ملأ

 فظوللا نا ينتمنقأ م دالل ىئارايز نكلو لئاسرلا هذ.ه تبتك ام
 ريثت نع ةجئان دمحتال ىتلا هتاف ناو ةصاخ ةفص هل ىرسدملا ىزيلكنالا
 ةيزياكنالا ةمالا عومي نع ذاش هناو هبجومب ىرجلا هيلع ضورفملا ماظنلا
 هيلع ساقي ال

 هلوموفت ىذلا ىنملاب ةاضق اوسيل !'دنع ةاضقلا نالوقأ نأ ىب قيليو
 ضرف.نويئاضق نوفظوم مه امناو ةاضقلا رك ذئجيامدنع مدالب يف
 ةةيقملا هذه داربا درجعو مهئاسؤر نم ةراشا لقال اوعدضي نا مييلع
 لدملا ةماقا ىلا ةءاسالا ن٠ كلذ ىلب, امو مزك ارم فعض رابظال ىنكيي

 رصميف يزيلكنالا ءاضقلا حاج مدعل رخآ بيس كانهو.ةم وكحلا يف
 ىفخيالو راغص مهو فئاظوال نونيمي نييئاضقلا نيفظ وللا رثك أ نأ وه
 اروبص انملاع نوكي نأ ىضاقلا اهب فصتي نأ بحي يتلا تافصلا نم نأ
 ةعينطلا : نكللو اهنم ءىث:باشلا ىنضاقلا صقني دقو ابردم ايكح القاع
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 هةموو
 ممناىرأ بابسالا هذهاو . مولعم نس لبق اهرئاس يف هغولب نود لوحت

 ةنكح مسبلا نأ درأ ال هسفن ثقولا ىف ىتنا عم مهيصاخمل الهأ اوس

 مظملا رمذتلا ثعاوب نءو .ةيعيبطلا صئاقنلا نم ءىشب نابشلا ةاضقلا

 نيينطول' مهقافر نولماعي نيفظوما رثاسو زياكنالا ةاضقلا نإ ريطملا

 ىعساناو ةعرج بكري هتركف لمعي ىذلا يرصملا نأ ممدنعوراقتحاب

 راقتحا لك لمت<ناو ىأاعوضخ عضم نأ وه ىرسملا فظوملا ىفلئاضفلا

 لازي الف قراملا هئاكذل اراهظا اسوؤرم ناكولو يزياكن الا فظوملا هبدبي

 مهن 3 . تائيسلا ناتو اركنم اضرعت ضرعتيو هينعيال ابف لخادت

 ممنع مو صقيو ةقئاب مهتولماعيو مهفراعمو مهتكنحو مين اراب نولفحال

 مومو ةيئاضقلا ةرادالا نأ ةصاللاو . مهفراعمو مهم ءافكب نونيهتسيو

 م ةيبنجأ مياعتو ةيروأ ءىدابم يلع ةمئاق رصم ىف ةيزياكنالا ةرادالا

 قفاوبالا مكسفنأ فيبكن نءنونكمت مكمن يدنعوابيف ذوذشلا نمريثك

 مكشيو انثي قرسغي ىذلا قرافلا ميشال ول انتحارو انتاداعو انقوةح

 قرفللا روفنلا اذه نيينطولا نمذورفنت مثمدام نكلو ةديعب ةفاسع

 مكلمعب مايقلا ىف ىده ريغ ىلع نولظت مكناف 3 ردقع نظلا ن وثيستو

 ها م دوعو زاجتاو

 ةعبارلا ةلاسرلا
 زيزالا ىديس

 ربو خيرات ةيم سرلا ةدبررجلا يف روشنملا ىرازولا رارقلا نم ىل رهظ
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 ةراظنل نيمباتلا نيفظوملا نبيمت زوجي اك ) ةاضَلا نييعأ زوجي هنا ١4 ةنس

 اهنأ عم ةيبرعلا ةغللاب مان ىلبج ىلع اواك ولو ةيلهالا مك اسملل ( ةيناقحلا .

 نيداحلا ةمفارمىفو ىهفشلاو ىناتكلا قيقحتلا يف ةلمعتسملا ةديحولا ةفالا

 اهيبأ ةركب نع مك احملا تآارجا عيج يفو لب

 اوقيينأ ةاضقالزومي هنأ كلذ . ةدهدلا ىلع ثعاب رخآ رمأ كانهو 0

 ةنالا نولهجي اونا اذا رارقلا كلذ رودصص دءب مك احملا كلب مهبصانم ىف

 هرودص لبق ايف مهنال امان الهج ةيبرعلا .
 ظحلاءوسل اهنا ىلع . ةديدج ةءدب و4١ ةنسرارقدجوأ دف هيلعو

 ىفظومرابك نمذوريثك مر كلذك رمالا ناك ولو ىضاملا ابيف عارب ل

 ىناظحالم لمجأ ىثنا ىلع . ريثكلا بسكلا تاذ مربصانم نم ةيناقحلا

 يف ىرإلا نآآلا ذنم ررقت دقف . نيفظوملا رئاس نود ةاضقلا ىلع ةرصاق ٠

 عضوت نأ ىه رصم يف ةيراس ةدءاق ىلع مهتم اديدج نيمإ نم نيبعت

 رارقلايفدرب مل نكملو . ةيبرعلا ةفالا ىف مهنونحتع . ناصحلا مامأ ةيرعلا

 دجويداكي الدنا امو . ناحتمالا يف اوزوفي ملاذا ,هرمأ نم نوكي اذام

 دق ةثيدلا بصاخملا تناك املو  زياكنا ةاضقالا ةيلهالا احلا ىف |

 ةيافلانأ ناهذالا ىف رتل حجارلا راص مهنطو ءانبأ ىلا اهميج ثدنسأ

 زياكنالا ىدبأ يف ادءاصق نآآلا نم فئاظولا رصح ىه ةدومقلا

 نييروالاو نيينطولا نيب عملجا ةلأسميفنّآلا كت أس هيلعو . هاوس نود
 اذه يف عس وثأو اهيف مكمملاو ةينطولا لئاسملا يف رظنال ءاضقلا ةصنم ىف

 .اريثك ثحبلا
 يل
3 

 نزوات طر (006 61 1 0816



 لالالا امال الالات نال 1

 «-ع)
 . اج قاع ابرام ناهذالا نم ليزأ نأ ديرأ كلذ يف عورشلا لبقو

 , هرساب ىبروالا رصنملا جارخاي نيلئاسقلا ىأر نم ىتاب م-هولا نم
 ةلل قفاوم لمعلا اذه ناو ( ةيعرشلا ادعام ) ةينطولا مك احلا نم

 ٠ لب ىأرلا كلذ ريغ ىرأ يننا لاملاو . رصم هتكردأ ىذلا ىلاحلا قرا
 .هلضراعماثأ

 نيب عجبا نم ةديظع دئاوف كانه نأ يف بيرل لاعال هنا ىرأو

 . ةءافكلا نم بجيام ىلع ءالؤه ناك ىتم نييروأ ةاضقو نييرصم ةاضق

 ىبروالا ىلع طولا قوفت ىلع لدن ثداوح يف الا  ةريثك ةلدأ كانهو

 , لاما ةميبط نم رهاظ ىنطولا قوفتنا لب اهبف مكسملاو ىطولا لاوقأ مبف يف

 . فرعونوركتفيفيككردأدقوهموق نيبو هدالب ةئلب ءاضّقلا ىلوتي وبف

 , كرديوه مئاهيلءنودمتعي ىلا ليحلاو ابيلا نومري ىتلا مهضارغأو مال
 لمع لك ىلع ةئعابلا بابسسالا مرغيو ةرابع لك يف ةدراولا ىناعملا قمأ

 , نارقلاو لاو>الا فلأ دق وهو دوبشلا ةدابش ىلع رثؤي اذام ليو

 عبجكل رديو ةيوجالا ةميق فرعيو ةلئثسالا قلي فيك يردبو تاداعلاو

 ' ادمتسم هلتع ناك الو . امودح نكمملا رومالا نم ثداوحلاب طيحام

 ققاوب امب مكحي وه لب ريددقتلاو مكحلا عيرس وهف انرك ذام ىلع
 | لكب ةمييطلا هدعاستو ةهادبا مكصمت هل ضرعام ىلع ةقيقملا
 , فلأي مب رغ هناف ىوروالا امأو . ىنطولا لاح اذه . ابلئاسو
 , هنم كردأ اذا يتح ميلالا ءانعلا ديزع الا هكردبالو اذه لك نم ائيش

 يك را لا حك يروا ليلت وهف ائبش
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 «-مو

 ٠ هيمو كاذو اذه نيب زيزلاو ةافحالملا ةوق نم ماريام ريغ ىلع ٍْ

 : ءىدانم هتضرتءا امر هنا ام هنوعدخمب دقو هتامولعم مسيجج يف هاوس

 ١ ءاضقلا "لمو رجضلا هالو ةلوبسب هوعدخ ىتف ةيبنجأ دالب نم اهبستك
 مامأ ةليملا نمهلثم ىلع نو ورجال امب هيلع نولاتحي نيينطولا لفاسأ نا مث
 اددرت رثك أراصو هبير مظاعت هلوح بيذاك الا ترفوثىتف ىطو ضاق

 اهتيقحت نع زجاع هناللاوقالاو ةلدالا عيجلارها ىلا دمعيف لبق يذ نم

 ىلع محال ىنطولا ىن ماَقلا ةبزم يف بيرال هنا اذه لك نم ربظ

 ٠ هينطاوم تاداهش ىلع هانب هموق لامعأ .

 أدبملا اذه ذيفنت نود لوحب يوق لئاح دجوب هسفن ثقولا فو

 كنت هناهج عديج نم كردي مل ىنطولا لدلا نا كلذ . الماك اذيفنت

 اهنيندم يف ة- رئارلا ةثيدملا !روأ بوعش نيب ةدوجوملا ةينارلا ةلزمملا

 اهبيذجتو

 اعق اصقان لازال رصم ىف ميلعتلا نا اضيأ ىسنن نأ بجيالو

 صقنلا نم ميل .امتلا قرط يفام كاذيف ببسلاو فسالا بجوتسإإ ربك

 لاقي نأ 257 لب ٠ هريشأ ىف ةداجالا نع ميلعتلا رمأ اولوث نيذلا زجصو

 3 ىلع لوصحلا نا هيف بيرال ام نكلاو هتيلوهطيف لازيال ميلعتلا نا

 ةفلتخم رداصم نم ةنوع.و اليوط انقو ةمأ لك ىف مزاتسي لماك عفان

 ةاضقلا ةعاج اهنم قتني ىتلا ةئفلا يف ياسلا لدلا ديم داجيا ىلا الصوت

 لضفأ ناف رصم يف ةيبروالا ةبفارملا دوجو اللا نم نا لبق اذاف

 600 1 لاللا/ عمك 115 0ع ضال ع0 هللاق



 د و عراق 1 كك 7000000

 عمو 52
 دسفي الفك احلا فنيينطولاو نييبروالا ةاضقلا نيب عملا ىه كلذلةطساو

 تسلب .ًادئاس ىمعااوال.ءاش لايهالا ذاك اذاالا طايتحالا اذه عملدفلا

 ىنوردالا نء ىرصملا دمي نأ ىهو ة-ةيرطلا هذه نم لضفأ ىرأ

 ىأرلا يف هدبعتسإ هرمأ ىلو ىبوروالا اذه نوكي نأال ةيقيقح ةلوعم

 هزكرميفىبوروالا زجمياماياضقلا نم هيف طيحب ىذلا هزك رم نم هليزيو

 هب طيحب نأ نع ناك امهم
 !واسم لمج اذا الاهذه ةلاطاو ينطولا ىضاقلا ءاقترا ىف لمأ الف

 ىوروالا هفيصرا

 ةاضنلا نيب عنلجا نم ةلصاملا عفانملا يف عازنال هنأ مدقت امم ربظيو

 اوزرحأ دقت ءافك أ ءالؤه نوكي نأ طرش ىلع نييوروالاو نيينطولا
 هسب هئاوفلا ن وكنت ثيح ميفئاظوةسرامم ىف لماكلاا نيرقلا عقاسنم

 ريثا تح هسف ىرصلا دحي كلذ دنع . نيّيرفلا نيب ةلدابتم كلذ

 امكس ربتشا دالب يف . مرقالخأ تبذهو مهلوةع تفقث لاجر ذوقتو
 انيعتسم هسفن ىبوروالا دحياك مهباذاو مهتندم ةحصو ممدايم ةماقتساب

 ةصاخلا ةريمخلاو ءاكذلاو ربصلا نه ىرمصملا دنع اب هتفيظو ءادا ىلع

 دحاولك نكمي نيرمتلا فالتخا نم نيقيرفلا نيب امو . ةيلحلا لاونحالاب
 رخآلا ايهدحأ ىطءيو ةيلتملا ايازملا نم رخ*ألا صقتيام دنس نم امهم

 هاضقلا دج كلذ دنع و بييذبتلاو مولعلااا زم و' ةينطولا ةفطاع نم هيدلام

 مئاضق نم هبلايام ىصقأ اممتءافك عومج نم هسفقن

 هلا (م ةنها رلا هنلاح ينرص ءيفىبروالاءاضقلا هود و شيام لفمأ نا
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 فقرأ
 مهف. ةثيسلاءاقتنالا ةقررط وه  ةيرصملا ةيئاقحلا ةراظنءا وسلا ىلع هوشيإ

 تاعاجج نم ممل قفتا اهغيك زياكن الا نيفظوملابن وني رضاملا بيترتلا ىضتتع

 سيلو ةيزيلكنالا مكاحلا ىلع لسكب توددرتي نيذلا نيماسح ا

 مه مث ةييلهالا مكاحلا يف ره اه دالبلا هذه نونا ةربخ مونم دحاول

 ممتاداع تكوابجي مهو ميشال نومكحم نيذلا موقلا ةنل نوفرعبال

 مهديلاقتو

 هذه نم ضاقي نييترشلا :ًاجافم ةمكملا نم ىرأ الف انأ امأ

 مهناسلو ةينطولا مهنالخأ لهجي وهو لاملا قفتا ايفيك هب نومرب ةقبطلا
 هفراعم نا عم ءاضقلا بصنم ىلع لومصملا الا ةياغ ريثل ممالماعم قرطو

 قيوشنو لدعلايورت ىلع دءاسي لجرلا اذه لثم نا دقتعأ الو ةيحطس

 اهرداصم نمبلاغلا ىلع ةهوش. ةلادعلا كلن' نأ ملأ نحن امنيب هيلا سائلا

 امير هنأ دج . ىضاقلا اذه لثم مامأ 00 . للوالا

 نكلوهنطو يفةفولألا ءىدابملا ىضتقم ىلع ىئاضقلا قيقدتلاب اهيف مح

 نمنوكي دق . الداع ايكح ىدبسي ناك اذا ايف برلل مظع لاع كلاته

 هب طيحنال امّيحرصم .ىف كلذك نوكي الو ارتلكنا ىف ةاضقلا ةريخ

 ضب هوجو نم ناك.امبمو لصالا هنطو ىف ةعداراا ةرثؤلا عداورلا
 نيماحلا .نا ةيضامملا ثداوملا انتمع دتف ميمعتلا اذه مرلمشيال دا رفأ
 رصم ىف .ءاضقلا تابجاوب مايقلا اونسحب نأ مونكعال زياكنالا

 ةسداسلا ىف ذاماحلا نؤدبي مهما ءاضقتسالا نم هتملع ىذلاو

 مهتيلهأب ةلفاك ةنامض ميدسقت ىلا نوجاتحي الو مهرمت نه نيرشملاو

 00 هو1ع
 ا 6868686868686 060 0600 000 000000 بت]]آ]آذآذآ 1 1011 دز ذ ذ ذ 0 ذ 0 0 ة0 0 ذزذ يي



 «مؤ 1

 لبق هفاتلا ناحتمالا اومدّتيو ةسراملا ضعبب اوموآي. نأ مريلع امتاو

 نا وهف ةءافكلا ق> ةيزياكنالا ةمالل نمضيام امأ , ةاماحلا ةسراسم

 دجالو طتف مسالاب ايماحم ىتدي ةيفاكللا ايازملا ىلع لصحال ىذلا يئاحلا

 ىف الو ةيرصملا ةمالل ةدوجوم ريغ ةنامض ىههو هاياضمب هيلا دهعي نم

 ىذلاو رصم ادصاق ابكرتيال ارتاكنا يف هل< نم حرب ىذلا ىماحلا نإ

 مامأةدحاو ة ةيضق يف اومفار ,ئ ل اندنع مسرتم نيدوجوملا عيمج نأ هتقتح

 : ةيلصالا مهدالب ّ 58

 ةمئم ىلا ةدصحاو ةمفد لصوب مل اهناف ارتاكن | ىف ةاماحملا امأ

 نوناي نيذلا ىفةبسانم ريغ اهنكل ارتاكنال ةةفاوم ةدعاق ىهو . ءاضقلا

 فلأ دقورف ايضاق راص ىتم ارتاكنا ىف ىناحلا نؤ . ةاضقت ةفصن رصم

 دو ميل هنو هءوق نيب وهذ اذ ءاضتلا ىلوتي ىتلا لاوحالا عج

 رصم يف امأ . ميذينا وقو مهديلاقت سردو منا ارجاو مهاداع ثتلأ

 هيلع ديدج رصم يف رومالا نم هاريام ميجو كلذ سكع ىلع رمالاف

 ىثاا5ىتاذ رابتخاو قا سردو ليوط نءز نمد فرعتلا يف هل دب الو

 شتفي وهف . ءاضقلا ىلا ةاماحلا نم لاقتنالل هسفت دادعاب ؟ريثك قئثأال

 ىلا أل باوبالا ههجو يف تدس اذاف هنطو يف هل قزر روم ىلع الوأ

 هجووىلو الا ةيبرتاا ىبر دق نوكيو اهيف ءاضَقلا بصنعب نامتساو رصم

 ثنام دق نوكنو ديدجلا ريبغتلا لبستسي الف ةنيعم ةبجو ىلا هتركف

 تابقعلا تمظع انس مدقت (لكوهو ةديدجلا تاغالا مع ىلع ةردقملا هيف

 ةفراع ةموكح دمعت نا راعلا نم نودعي مهناف ابروأ يف امأو هقيرط ف.
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 م(

 ةنينواقلا فراملا باستك او ىناضقلا لقملا نيوكتب ةطيحلا بءاصملاب

 ىلع روثملا ةمجرا ةيئاضقلا اهفئاظو كر" ىلا دمعت نأ  ةقفاوم لاوحأ ىف

 لاجرلا ءالؤه لاثمأ

 اوذخؤي نأ اللمعلل مهسفتأ اواهؤي نأ مييلع نا ةاضقلا مهني ملاق

 مك احلا ىف ىبروالا ىذاقلا لاح حالصا يف لسمأ الق ةفدصلاب

 ةيلهالا

 ىذيلكنالا نأ وه هيف رظنلا ناعما ىنبفي ىذلا عوضوملاو

 رومأ ىلوت يف ةليوط ةايح ىغق ولو هتفرعم مهن امم ريثكل الهاج قبب

 ىلوتي نأ هتفلكو الثم ايدنالوه وأ اينامأ تأجاف كنأ ولو . عساو ميلا

 احضاف الرج ربظي هتايح راودأ عيجج ىف هنا دج ةيزياكنا ةمطاقم رومأ

 ةنل هرثص نم فلأ هنا عم . ىمحت ال اطالغأ بكمريو ةريثك رومال

 امهف مهماكحأ ىلودتي نيذلا زيلكنالا ةسفل نع امم تفلتخا ناو

 ىتلا ةقيرطلاب نودبمي ام دبعي هسفن تقولا يف وهو . ددحاو لصأ نم

 سدقلا باتكلا سفن ىلا مهريظت عجم نأ هتثادح ن نم لغو اهونلأ

 ةرضاحلا مهتايح ماظنل 9 هنوربتعلو مهرومأ يف هيلا ن نوءجري ىذلا

 اضيأ مف وفلأ ىذلاميدقلا بدالا نم اريغص هلقع ىذغو ةديتملا ملل 7

 ىلع هيف اماق دق لايكلاو فرسشلاو مهدروم هتمكح درومو ممقوذ هقوذف

 تضرف ةدحاو مولعب ءادته الا ىلع ىبعم نقاو ماو مفرش هيلع ماق ام

 تاجاحلا نم محل ام هلو ةيلودلاو ةيمومعلا قولا ءىدابم ءاوس مويلع

 يس ف مهعم كرتشيو ةماعلا مهناداعو ةصاخلا مهنا يسبم يف مهطلاخيف
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 نسوا ش7

 40و
 جااوزلاب مهطلاخب دقو ابي رقت ماع عورشم

 لجرلا لظي قالخالاو تاداعلا ىف قافولا اذه لك دوجو عمو

 هنم نورظتني مه لب ةياحلا ماكحالا رثصأ يف هءاكحأب نوةثي الو ابيرغ

 كلذ لاثم.مارفتسالاو قيقحتلا لوطدمب الا هفلأي مل ايف ايأر يدببال نأ
 ىويلا هلذشةعرازلا لعج نم الا اهيعدب ال ةيعرازلا رومالا يف ةربخلا نأ

 لامل فيك هانح_ضوأ 5 رمالا ناك اذاف ةليوط تاوئس هقزر ردصمو

 لاسملا ىلوث ىلع ةنعاب ةليلقلا ةفردملا كانت رصم يف ربتمت ىتلا ةقثلا كلت

 مودضخا ول ميأرام . ماعلا لبجلاب ماهالا مدع نم رهاظ وهام وأ

 برقا ىه رومأ يف اصوصخ ةينلا نسح ناك امهم ىنجأ دبتسم طالغأل

 اززعم مكينأ ايبنجأ نوليقتست فيك . ةيويحلا لءاسصملا ىلا رومالا

 اراب مكيلا تا وهو ريسخلاو رشلا نم ءاشي ام لعفي لوطلاو لوملاب

 مرمش اذا . مس4 عوضملا متل نيذلا ريغ راصنأو ةثيدح ديلاقتو ةديدج

 اناتنث رومأ اهنا اوملعاو انلا> اوركذاف اذه لك نم ةرفنلاو ءايت الاب

 الا الم

 موقلا ةفلب افراع نوكي نأ بحيىبروالا يضاقلا نأ يف لادج الو

 لضفي ىماَقلا اذه لثم نأ ىف فالخالو . ةيئاضقلا مهرومأ ىلوتي نيذلا

 نأ يف لادجال اك . ناجرتب ةنامتسالا ىلا رطضي ىذلا هفيصر اريثك

 ةدسفملا تارثؤملا ريثأل ناو ىضاقلا ةتيط نود ةمبط نمو ايلع لقأ ناججرتلا

 ابطالتخال ىوقلا 'َ املا ةوق فعضت اذكهو ىضاقلا ةهاز' دسفي هيلع

 ناونع ةاسلسلا ىف ةفيعضلا ةقلملا نوكنو ةفيعضلا ةوقلاب ىرارطضالا
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 ادضاف الوج ربظي هنايح راودأ عيجج ىف هنا دمي ةيزياكنا ةمطاقم رومأ
 ةفل هرثص نم فلأ هنأ مم .٠ . ىصحت ال اطالغأ بكتريو ةريثك رومال
 انهن مهئاكحأ ىلودتي نيذلا زيلكنالا ةسفل نع اممأ تفلتخا ناو
 ىتلا ةقيرطلاب نوذبعي ام ديعي هسفن تتولا يف وهو . يعلو لصأ نم

 سدقلا باتنكلا سفن ىلا مهريظن عجل نأ هتثادح نم لو اهوقلأ

 0 ممايح ماظنل ة ةدعاق هنوربتملو مرومأ يف هيلا نوءجري ىذلا

 هوقلأ ىذلاميدقلا بدالا نم اريغص هلقع ىذغو ةديتعلا ملانآو

 اماقدق لايكدلاو فرشلاو موتمكحدروم هتمكح درومو مهقوذ هقوذف

 تّرف ةدحاو مولعل ءادتهالا ىلع مبعمققاو محلاكو مفرش هيلع ماقام ىلع
 تاجاحلا نم ممل ام هلو ةيلودلاو ةيمومعلا قوتلا ءىدابم ءاوس مهيلع
 لك ف امهعم كرتشيو ةماعلا مهتاداعو ةصاخلا مهنا ريس ف موطلاخيف

 يف رومالا هذه نوعاربال منا اريثك هل فسؤيب 9 .ابميج اذوصأ
 عيمجبا ايف رتمي ةرهاظاهئاعارمىلا ةجاملا نا عم فئاظ ولا عيذ 3

 نوكيناىرصملاوىبروالا ىضاقلا نيب عملا نم ا دبالو
 تاونس عضلإ رصم ىف لمعلا سرام دق ءاضقلا ىلوث لبق ىبروالا

 مهمآ ارجاو مسهتاجاحو مسهت اداعو ميتنل ىلع علطيو ىلاهالا فرعيف
 ىضرلاو مهب جازتمالا نم نكمتيف هنايح لئاوأ يف مرعم مي نأ بيو

 مهرومأ حالصو مهتداعسل مث م ةماقالاب

 ءاضقلا ةلاح يف ربك الا فعضلا هجو ىلا مدسقلا اهف تربثأ دق

 هيلا اودمعام هتللاعل ىنكيال فءض وهو ةيلهالا 0 املا يف ىنروالا
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 أ داق اا اق ام ام لم 1 الا لكتلا لاااا1/١

 « 4و
 مدقت هرجع نأ دقتمن نا أطخلا نمو ناحتمالا ةقيرط هبديرأ ايدج

 ره ايف ةلصأتم يبف صئاقنلا كلت حالصال ىنكي ةيب رملا ةفالاب ناحتمالا
 نأ ىه لضفلا ةقيرطلا نا هارأ ىذلاو رهاوظلا كلت نم ةيمهأ رثك أ

 دسبال ةبئاضقلا بصانملل مهنيبعت لبق نوناقلاو ةغالا ةسرامب اودي

 ىهوبرغلا ىف ةفولألا قرطلا ىلا ةراشالاب أر دييأتل تك أو.مهنيعت

 رصم ىلع اهلاخدا زياكنالا بغرب ىتلا

 الو ةح-ضاو ةريثكك ىرخأ صئاقن ىرصملا ىئاضقلا ماظنلا يفو

 ىف هوحرتفا ام ليبق نم قيقحت ءارجاب الا اهنع باقنلا فشك ىلا ليبس

 ةديدشلا ةضرامملا لهجأ تسلو يزيلكذ الا مومملا ساجم ىلع سطسغوأ

 لثم هحجو يف فوقولا ءارو ايعس نيح لك رركن فوس ىتلاو اباس
 لاك اذا قيقحتلا اذه لثم نا نوملمي نيفظوملا رابك مادام عورشتما اذه

 اذه نم امل يثرب ةلاح ىف دالبلا نا نيبيورارسالا ىغفي هناف اقداص

 ها ليبقلا

 تشماخلا تلاسرلا»

 دز زءلا ىديس

 ف ثدجوام اهيف دجاو عيرشتلا ةلأسم ةلاسرلا هذه يف لوانتأ

 نمثلانهاممابتمدقمىفو , صئاقنلاو تائيسلا نم ةيناقلا ةراظن ىفظوم
 هريسأب يرصملا رطقلا ىف دسجوبال هلاذ . نيناوقلا نس ىف رابتخالا ةلق

 ' نيناوق ةموجب وأ نؤئاف نس هدالب ىف ديلا دهم ىزيلكنا فظومأ
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 هتعانص ىف اريبخ ناك ولو ىناحلا نا ملال مول ىنخأ الو لوقأو

 هةسرا# هنم مهرغي رظنلا نونمعال نيذلا ناو اعرشتم ثوكيال

 . ةييرشتلا هتدكح ىلع ًامصان اليلد اهنوبسحمو ةينوئاقلا رومالل ةليوطلا
 بجي ناك امعاهدرجتو نوناتلا ةيهام ىف امئاد هراكشأ رصح نا لاطلاو

 هدب نأ :أم نم ) ةديدسع دعاوق ةاعارع ةماتلا هتيانعو نوكي. نأ

 مدعو ( ةمورفم دي غو ةيداديتسا تناك اك هتعارب رابظا ىلع ةردقم

 هئارا ىلع ايس اريثأت رؤي كلذ لك تاذلاب هلم دودح ىدعتي امب هنالابم
 ةصاخلا لئاسملا يف ىت> ةيماسلا هفراعم ةيزمبهذبو ةيعيرشنلا لئاسملا ىف
 ؟ تاذلاب هعوضوع

 ء اهعئارمش نسي ىتلا دالبلا نيناوق ربخ لجر ىلا كلذ دنسي دق
 مل قبسي )ونيناوقلاهذه نم ءىثشن ل ملعال نيذلا كئلوأ لاحام نكلو
 ين ةرهاظ ةجيتنلا نا : تناك عوق ىأ نم نيناوتلا عضو يف رابتخا لقأ

 نسسلا وحأ عيج يف احضاو اروهظ رهاظ حضافلا لهجلا ناف تا ارجالا
 . دالبلا هذه ىف نيناوثلا

 ىف نيذفانلا تايانملا قيقحت نوناقو تابوقملا نوناف نا ىنخيال
 دالبلاهذه نا لاقي قللاو ىواسئر فلا نوناتلا لاونم ىلع اجسن دق رصم

 نودبو ةقفاوملا ريغةيبروالا عئارشلاب أزرت ليوط نمز ذنمتلازام ةيرصلا
 امْضو دف امهتركذ نيذللا نينوناقلانا .مديلاقتو نيينطولا تاداع ةاعارم
 ةموكملاوراشتسم ىضق دف اذه عمو . امهيلعايلج اروبظ ةرهاظ ةلجعب
 لبجلا اذه نا الا اهحيقنت نولواحب مهو تاونست سم ةيزياكشاالا ةيرصملا
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 ا. سمه سهلا

»4 
 نابسأاىف ناك ام وهو اراف دلوذ اليوط :ضخمت

 الهأ مريتعأ ال ىنا ىلوق دنع نوناقلا ىستنمب ةناهتسالا ديرأ الو
 لمحت ىذلا نكلو . المف هورشابو همامنا مهيلا دهع ىذلا لمعلاب مايقلل

 قيتملا جالءلل كك ارداو رمالا ةيدهأب ىملع وه ةحارصلا هذه ىلع

 ىلا ىتحارص ىدؤت ال نأ وجرأو . رصم يف ةيئاضتلا ةرادالل ىفاشلا
 . اهدصاتم نع ابليوحتوىلاوقأب نظلا ءوس

 ةملاممل هلارعتسا قفاوب ايف نورواشتي نيذلا ءابطالا نأ ىهتتمال ذا

 سلو هناد ضارعأو ةيصخشلا هتلاحي نيفراع اونوكي نأ بجي ضيرملا

 دنع ءاّضَقلا صئاقن ىلع احيحص ايكح مكحب نأ عيطتسي نم سانلا يف
 ابتارم هيلع املطم هلاعضاخ هسفن وه ناك اذا الا رصميففولأم وه اك

 هيلمو . او _صأ نم رشلا رداصم هنيعب ىأر دق نوكيو هجئاتتل هناذب

 نوفرعي اندنع ةينامأا ةراظن ءاسؤر نا لودنو لهاستن نأ انل زاج اذاف

 مسهلأ ةضراعم ىثخأ الو دك أ انأف ىزيلكنالا نوناقلا نء اليلق ايش

 ةحص تدلع رمالا تسكع اذاف . هطتق تايرظنلا ىلع مهقرعم اورصق
 عيرشتلا اولوتي نأ نييرصملا نيفظوملا ىلا دهم ول مكيأرام اذا . لوق

 ؟ارتلكنا مك اع يف ماكحالاو

 ادب نوناقلا اوحلصأ نيذلا زياكنالا نا رصم يف نوفواعلا ىريو
 اؤدب مهنا ول لضفأ ةمدخ دالبلا نومدخم اوناك مهناو اسوكعم لمغلا

 رمالا مهي ىدأ ولو نيفظوملا لاح. حالصاو نينأوتلا لاوحأ نيسجتي

 ىئاضقلا ًاطخلا رداصم نم اوبرتستي م مهنا هارأ ىذلاو ةلاقتسالا ىلا
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 ةملاعميف كلذ نم ةدئافلا ركهأالو .هتجلاءمل ريبادتلا اوذختا الو ىتيقملاأ

 مهربتعأ نأ ردقأ ال ىتكلو مهرابتخا ةرثاد نمض ةلخادلا رومالا

 مهوأ ةيحطس ةفرعم اهوفرع ةمأ نيب مك احلا تاجاح ريرتتل ءافك

 ١ امان الرج اهموابحجي
 بجاولا لئاسولا انربدت يتم  ماظنلا أشن فيك ركذن نأ انب قبلي

 6 ًأشني مل ماظنلا كلذ . ىئاضقلاو ىعيرششتلا ماظنلا حالصا يف اهعابتأ

 لضفأو امل ةنامضريخ ةيزياكنالا ةمالا اهربتعت ىلا تاعورشملا ت

 بمشلا ءاكذ ءارو نم ىعيبطلا ىجيردتلا ومنلا ةتيرط ىلع هب رخافت ام

 ةرهاقلاةوتلابو دحاو موي يف ةأجف رصم يف كلذ أشن لإ 7 . هناجايتحاو

 اومرف ةديعب دالب تاماظن طمن ىلع هماظن اولعجو أ

 ةيتطولاانفالخاوانتداراو انفطاوع اوءار الوديلا ان وهبنينأ نود انبعش هب

 , ةيموثلا نديلاقتو

 هتلدبتساو ميدل ةيناقلا ماظناوناج تحرط ةيزياكن الا ةطلسلا نأ

 مام ةروك ذملا اا درا . اسلرف م احم ابيف دلقت نأ تدارأ ماحب

 ىواسرفلا ماظنال ةيرظنلا مهتفرعمب زياكن الا نوماحلا ءاج مث ىواسن رف

 لك دسقف .ىت> هنم اوصتنو هيف اودازو ىواسنرفلا لصالاب اوبعالتف
 0 ,. هفرعي ناسنالا داكي الف هيف الصأ ناكام

 هاز الك لوقأو اباس هيلا ترشأ ىذلا ىطلا لثلا ىلا نآلا دوعأ
 لبف , هتجلاعمو هئاد ةفرعم نم انكمت هل انتدهاشمو ضيرملا نم انوثد

 هانعتطصا رخآ ميلقا ىلا هدالب خانمو هميلقا نم هانلقن اذا ضيرملا ديت

 © نع
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 هانلقن اننأ انضرف ول اك اخانمو ءاوه لُّصالا هنطو نع فاتخي وهو هل

 نكي مل نم هاري ىذلا بابضلا نم كانه اب ندنل وأ سراب ءاوه ىلا

 هطسو يف امهم ٠ ىذلا جالعلا ةدئاهب ةسقثلا مدع ىلإ رفتفي اذه لك

 ءافشتسالل ندنل وأ سيراب ىلا باهذلا ةمكحلا نم ىرأ الو . هنولمعتسي

 كانه ةرهاظ ءابطالا اهلل اميإ يتلا عاجوالا ناف ٠ نييرملا ميذغ مكلا

 ءادلا لسصأت هنم مهوعدز اذاف همضه نوعيطتسإ الو مقلي مل ماسعطلب

 رثك أ نوكي ماعطل مهلا نيسحن اولواحم نآرهاوس ن نود نييرصملل امناو

 مهدالب يف ومني امل ةقفاوم ٠ . ةينا ىلا ةرذقلا هاتملا لقث نم ةدئافلاام ذأ

 ةحقنملا نيناوتلا ميظمت نم ةدئاف ىرأ الو . اهؤاذقأ كانه بسر ةيم

 هاو اهساسأو ةفيعض ةيلاخ ناردج ىلع ةغاق اهنأي

 اب ميال ىلهالا ءاضقلا يف نآآلا ةنماكلا بويعلا هذه ةجلاعم نأ

 اذه نا لب « ىنجأ بوث يف نوناقلا » هنا نوتسدالغ رتسملا هنع ربع

 ٠ نومي اك رمالا سيل . الاضعا ءادلا كلذ نم سكملا ىلع جالسلا

 زجحيف ىللصالا هردصم ىلا لصت ىتح هايملا ىرجم بفاري نأ بجي لب

 داسفلا ناضيفو اهرامخال لاع قبي ال ىح ةدسفملا هرصانع ىلع كانه

 هناردج لءجو ةيانعلا ديزع هساسأ ديدجت بجي ءاضقلا ءانب نا

 ىاضتلا ماظنلا كلذ فيكي نا ىنمع . كلذ نكمأام ةينطولا ةداملا نم

 ةينط ولا لئاسولا ىلع دمتمون ا اوةيلبصالا ين طولا لقءلا ةرطف قفاونام ىلع

 ليلا لوخد قبس ىلاةاشلاةرسلا جرام اوبوقثلا دست نا ونكمأإ ام

 عافدلاو ةياق ىلا بابسأ عيج دالبلل رفوت ناو. اهنم ةوشرلاو بيذاك الاو
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 ةجاحلاب ان رعسش املاطام وهو اهماكحأ يف مك احلا ةمالسو قوقحلا نع

 ءاضقلا لاجر لهاك تاقثأ ىتلا تابقملا ميج لازي ناو . هيلا ةساللا

 اًمحس موتقحسس لب مهتضراعو

 نا ىه مك احلاو عيرمشنلا ىف ةءافكلا ىلع لوصحلل ةطسأو ريخ

 لهأ قفتا دّنف . اهذيفنت ىف ةلبسو اهتهجو يف ةيفاك نيناوق دالبلا ىطعت

 ةقفاوم نوكنت نا بحي دالبلا هذه نيناوق ناب لوقلا ىلع اميج ىأرلا
 اهطورششو اهعضو يف ةطيسب نوكنت ناو ةماملا مهئازي<و اهلهأ ةردقل
 هذه حارتتا ميلا دبع نيذلا لاجرلا نا رصم ظح ءو.س نم ناكو

 ًاوفلأ دقو ةسمالا ةلاح اريبك الهج نولهجي ذيفتتلل اهدادعاو نيناوتلا

 نع اريثك فاتخي يأر ةلوهسلا يف ملو ادقعم ايعانص ايميرشت اماظن

 اهيف اندنع موقلا ىأر

 - مهلجال تعضو نيذلا ىلع ماهفا لعامديشنو اننيئاوق ةدايز نأ
 :ةيبطومرف

 نيا مهفي ناو رشنلا قرط وه قاضق ماظن لك يف ديفيام مهأ نا

 0 الواهردق اهوردقيناو اهقئاقحنيناوقلا تءضو مهلجأ نم

 عضو ىتلا ةمالا فراعمو تاداعل مالم عضو ءاقتنا نم ةياغلا هذه

 عضو يف 59 ربشلا هذه اوعارب مل مهنا هنايب مدقت امم رهاظو ن نوناقلأ كلذ

 ةيرصلا نيناوتلا

 ( نولوس ) دمع ىلا اهضمرات عجري يتلا ةسيكمللا لاوقالا نم نا
 اهتفاوبام لضفأ لانت نا لب نيناوقلا لضفأ لانت نا ممالا ىلع سيل ذ
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 و ووو ا

 ا ا ا 11 ا 01١ (؛«)
 ” ىبناللا لثملا ةثيدحلاهريراقت دحأ ىف سبتقا رمورك دروللا ناو « آبنم

 « بادإ ال ثيح نيناوقلا ةدئافام » لئاقلا ميدقلا:

 ” (متدئاف نوكت ةيعيرشتلا طورشلا لضفأ نا ىرخأ ةرايعبو

 ١ ةقاوم تناك اذا الا دعب ايف اًملطم عفن امل نوكي الو ةليلق ىءالا لوال

 " هديلاقتو ةينيدلا هرئاعشو هتاداعو هلجال تعضو يذلا بعشلا لايمال

 ' ةعدقلا

  قاضقلا ماظنلا نأ, لوقلا ىلعرمالا يف مهترشتسا نيذلا عجا دق
 مونعلا طدنأو شومغلاو ديقعتلا دودح زواجت دق رصم يف ن الاذفانلا

 “ نم هلا ىل قبس امل احاجت ةيزيلكنالا ةرادالا تاعورشم لقأ ناك

 “ ةاضقلا تابجاوب مايقال ةسماث ةيلهأ ىلع لصحم لجرلا ناف . بابسالا

 . اصوصخ ىلاملا ماظنلانملهسأ نوكي يتوناق ماظن هل حيتاول ةضورفملا

 ملا بحو ةئكملا,نم قفاوم رادقم عم هنأأرجاو هذيفنت ةّقيرط .ىف

 . قاضي مهتنل ىلع مانلا عالطالاو ىلاهالا عم حيحصلاروعشلاو فاصنالاو

 ' . خيحصلا ملعلاو عالطالا ةعسنم حجارلا لقعلا هب لمجتيام كلذ لك لآ

 ١ ' ةطورعملا لئثاسملا لح نم هنمكمت ىتلأ ىه ةروكذملا تافصلا نأ ىنممب”

 : نم ىه هقئاقدو نواقلا لك اشم نأ نايحالا رثثك أ ىف مهناف دقو هيلع

 نعش اسهنأو ن ًالارصم يف هارئ امم ؟ريثك قرا متع صاصتخا :

 '' اعراض ى ىتم نواقلا ناف . ةجضان ةين دم ىلع ةينبملا تالماعملاو تاقالملا

 ' رثك أةضماغ تاسايقو ةفات# ةّمباسثداوح ىلع ةففوتءهر ومأ حيت بمب

 * نال كلذ . ةحضاو ةحن رص ةيث وناق ءىدابمو ةنيعمدعا وف لعاهفقوت نم '
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 رذمت ىحابمدقت يف لاك ثالاو بيرلا نمابالختياماهسفنل تدسجوأ ةعيرشلا

 مضغ اولمجتنأ ب ناك .ةليوط ةسراممو ىفوناق ميلعت نودباه ذيفنت نآلا
 ةلوهسربك أن وكن طئاسوب خسارلا حيحصلا لدعلا اوميقت نأ رصم يف

 ركشلاودجلا نم ريثكب ا رتاكذ الةنيد ءرمهم وكن الو.ن ًالااهنمةرمثاب و

 كسلا ىلا ليمتنأ نيدلبلا نيب ديازتملا تالصلا قيئوت اهيلع ىضق اذا

 ابيلع ىشق وأ تاقفثلاو ديقمتلاو قئاقدلا نم نويلوبان نوناق ىف امب

 ةيناطيربلا ةيئاضتلا مكماكح أب كسمتت نأ
 لقأ ىوناق ماظن لاخدا رثأ يلع املوصح لمتحي ىلا حناتنلا نمو 0

 ى صقتلا اذهو . تاراظنلا يف لاملا ددع صن وه اذه نم ةماخف

 ريثكلاددملا ال ةنهارلا اهتلا> نع بئاورلا نيسحت ىلع دعاسي مهددع ٠
 رورشلادحأ وه مكاحلا يف نآلا نبدوجوملا ةليلقبناورب نيفظوملا نم

 ىلاهالاو دست ةلادعلا ناف . ةمالا اهب تبكن ىتلا ىربكلا
 ميهتاور ةلقو نيسفظوملا ءالؤه هد.ء ةرثكل ارظن اهقوقح بست

 متر صح قمو قب نم بتاور اوديزتو مددع اوصقنت نأ اذا مكيف

 قتلا طئاسولا لك متيشال دق نونوكم ىضاقلا ىف ةريطخلا لافشالا عيج
 مكاحلا تآارجا يلع ادسفم اريثأت رثؤت نأ اهنأش نم

 ل موق هدسجوأ حالصا عورشم نم نوديفتسيال ىلاهالا نأ

 ىف لءعتسمو مولعم وه ام ىلع ىنبم عورشم وهو ةيرصملا ةمالااوفرعب

 ةلاسأل اًنذاوم اصاخ !جالع جالعلا نوكي نأ بِمُع لب . ىرخأ دالب
 نم الا اهيف مكحي الو ابكرديال ةققاوملا هذهو هنرجلامت ىذلا ضيرلا '
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. 4 
 نام يق قفاوبال ابروأ ى قفاوي ام نا ضيرملا لاوحأب اريبخ ناك

 أ نيارتو عئارش لقت نم اح الص وجر اثيع » :  ويكستن و: لاق

 : ةيدالاو ةيلقملا امنافص ىفو ابسذج يف اهنع فات“ ىرخأ ةمأ ىلا ةدحاو

 ١ ىلئاسو يف ىضرق تاج دقو « ةيعيبطا اهتلاخو ةيخمراتلا ابةأوْسو
 : لوحم نأ ديرت ىذلا ضيرملا هب بيصأ ىذلا ضرملا شارعا فصو
 , مانهالا لغاشلا مبلغش اولمجو هتلاح ا وفلأ نيذال ىرت 5 راصبالا هيلا

 ١ يف الخ دجوأو هتحص هوش دق ىنجالا جالملا نأ بيرالو . هرماب

 : ممأ نوعدي ميسقتأ بناجالا ءابطالا ءالؤم ناف كلذ مو .هيسج

 : ذا ىعيبطو . ةيبطلا مهاءدوتسم نم ةديدج تاجالعب هلاد نم هنوفشي

 ' ردق, قح ىأب - لؤقأ نأ ىلوحسا نكلو مهاعسم حاجنب اوقثي

 . هيجوتانعسو ىف نا ىلإ ؟ مهتاجالع نم ةدئافلاب قثيذأ ىرصلا ضنرما
 . 24لهف . صقنلا نم اهلل امو ةيصاخلا مهترثاد ىف مهن أرجا ىلا رظنلا.

 : نواقلاب رجاتم ريغ لقاع ىأ لمحام الثم اسنرف يف هوذفت م نوناقلا يف

 ' ؟ ءافتك الاو ىضرلا لع
 , هيغأ عم تالماعم ماظنت نم لجرلا نكم يذلا طيس ماظنلا كلذ نا

 ؛ هللاصمو زييقلا ريثك دقعم رخآ ماظن هنع أشذ دق فاصنالاو لدعلاب

 , تاحالطصالا نه ريثك اهميج اهرتسإ ةموهوم لاوحأ يف ةددعتم

 + لب دحاو درف قوت> لسن ملف - امنع باقتلا طم نأ نم الد. ةيفحلا

 هلادقمإ قافو ىأ ةمالسانمضإ نأ نيلجر ىأ ىلع اليحتسم حبصأ

 ”لونع نع ةثشانلا تاحيقنتلا ةرثك ةمواعمو . نيما.لا ةلوعم. نودبب
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 سيل نآسنالا نأ 5 للا نم ليس ةعيبطلا قرغتنأالا امل شرفال

 ةلعتفم اموكو باعصلا نمهضرتميام ةبسنب الخلل ضرعم ةناواعوضتم

 قيفوتلا ءارو ايمس اسنرف مك اح يف موقلا هلذب ام ايغرو . ةيعيبط ريغد
 ةجينثلا تناكو ادج اليلق ناك مرحاجتناف ةبسسانتم ابلعج و ماكحالا نيب
 تابقملا ريثك رعو كلسم ىلا ءاجتلالا وه امنا نوناقلا ىلا ءاجتلالا نا
 مدعم ةلابواريف عوقولا ىلبق اهكرديب نأهسفن ىاحلا ت>ناسنالا نكمال

 .هق عزانمق وح بأ :؟ةمالس

 تدافأ لهف ىواسنرفلا نوناقلا براجت عيجج رصميف اوب رج دق

 ةدئافي تأت ملاهنا ٍ لدع دهاش لك نا ؟ نيينطولاةعاج براجتتلا كلن

 ريثأتلا ءىبس ىنجأ سرغ بعشأ ن نا هيف عازأ ال ىذلا قملا لوقأ

 هناصغأ تلدسدقو. دالبلاهذه ديلاقت هوشو دسفأ دق دق جالاو ةيسانلاو

 اوربدنت نا مكلل نآ دق كلذلو . بعشلا ىلع |لظم الظ ةدتمملا ةمخضلا
 روءالا عيج اولي رثو اولحن ناو ةميوق ءيدابم ىلع ىئاضق حالصا ةقيرط

 ىلا لئاسولا ميمجيا اوم-صتمت ناو ىدابملا نم هنايب مدقت امل ةضراملا

 1 نيينطولا ىتأينا دحأ ناكما ىف سلو ةولطملا ةياغلا كاردا مكل نوضل

 ىئاضق ماظن ارعضو ىتلا دويقلا نا . مهوربخ نيذلا الا قفاوملا جالملا

 بجيو اهعز' بحياك ويربط ادع موقلا لعج ىتحادج مي
 ةيقيقملا اهتاجاح هيضتقت اع ةمالا ةلماعم مط 47 نأ

 5 .هرلوأمقأ ممل

 01011 00081ع انااا عمك 0ع قال عمهناه



 «”ظا 06
 كل

 ةسحداسلا تلاسرلا

 زيزعلا ىديس

 مايالا هذه ين رصملاوحأهيلا تلآ ام جهتبو رختمت نأ انل قحي

 مو درطم دايدزا ىلع تارسلاو ىهالملا قاشع هيلا أجلي اجلم تحبصأو

هيلع هاتشلا لبقأ ىتم ديدشلا اهدربو ارتاكنا نم ثورغي نيذلا
 هلسيخح م

 ايلإطيا ىلع ددرتلا نم اورجض ةيقارلا ةيثدملا سارغ مه ءالؤه . هلجرو

اودمتي نأ اواضقق مه قور' دعت ل اهسقت رئازجلا نا لب اسنرفو
 رصم 

 نم ديسبك روبجل ايوتش ئهام ةثيدسلا تامدقتلا لضفإ تدبضأ يتلا

 ىبللا ةايهل هنم دبالام ليجلا اهسفط يف نودي مهو ةيلاعلا ةبطلا نايعأ

 ىعءشتسي امو رظانملا نم ةرهاقلا يف حتاسلا هدجي امعالشف فصتلاو

اشذاا نم اريثك ائيش اذه لك قوف ابيف دمي مث ةيرصلا راثآلا نم
 ط

 سهم نم ىريال هنا انءرسي نكل .ءانهلاو سثالاو :ةايملا راوطأ ىف

 يف ناك دقو . هيلع هوملطي نأ اهيف زياكنالا رمإلا ءايلوأ ءاشام الا

 ىأر فييك# ىلع اهيف هتماقا لوطو اهيلع هددرت هلسمحم نأ نابسملا

 [ول ةنولم تاراظنب هىث لك ىرب ظسحلا ءوسل هنكلو اهنأثب صاخ

 ذدنل ةديرج أرق ىتف ةصاخلا هتدئانل ةقوشم تانايب نورشني مف اليج

تلاو حيدملاو ءارطالا نه اريثك اهيف دجي ةيربشلاابتلع وأ
 جتاتسيف قيوز

 رادتخا ذا ايكح ناك هناو باعيام لك نم ةيلاخ رسم نأ كلذ لك نم

 هنو ةحسفلا بلطي هنا نع الضف كلذ ىلع مالي ال هلو .هتحارل ليلا
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 ضراعت ةفينع ةقيقح كانهف كلذ عمو داقتثالا ىلع هنردقم مه ترث

 اندالب يف نوميقي نبذلا نم نيريثك نا.ةقوزملا ىلوالا تالامفتالا عيج

 . ةييعامجالا باملالاو ىهالملاب الماك امنت نومعنتيو ءاتشلا لصف لك

 رداصم ضد ىلع اوملطا ول بارط_ضاو بالقنا مييلع أرطي نأ دب ال

 ركني نم سبل ذا.تاثيسلا نر. اهاختي امو ةيءويلا مهئايح بايسسأ
 هسمقلي هاج ىذلا قتلا ءاوملاك ضيرمال يرورض قتلا ديجلا مامطلا نأ
 : لوقأ هضرع أسام ةيمهأ ةلق نم ناك امرمو . دالبلا هذه ىف

 اندالب يف ءانهو ةحص نوبلطي نيذلا حايسلا ءالؤه رعشي اذامب

 هنوبرشي ىذلان لا دراومنعاصاخاثمب اوثميو مهتالحر ءانثأ اولزانت ول

 مهل نيم اهيئرضحم ىتلا نارفالاو زباخلاو نبللا اهنم جرخم ىتلا ششعلاو

 مظع ملأ رمشي نأ ثبليال ءادال اردصم دميام ىلع علطاول ثحابلاا
 ةيانع هسفني ةبانملا ىلع ىننلا حئاسلا رطف دقو . جيعزاا ريثأألا كلذ نم

 حالمسالا بجوتست ىتلا ةيحصلا ريغ لاوحالا نم كانهام ملع ىتف ةقثذ
 يف ةشهدب لمأتي نأ كلذ دعب دب الو ةيلصالا هدالب يف هبدل امب اهلباتي
 صاخ هجوب هشهديو رومالا ءايلوأ لمش يذلا لساكستلاو ىناوتلا اذه

 ىماقتدق نيذلا زيلكمنالا نيفظولا يف مامتهالاو ثارثك الاةلق نمهاريام

 ٠ ةزيملا كلت نا رثك الاب هشهديو .لاهالا اذه ن٠ تابكنلا مهتالثاع

 مونلا ضرم هيلع قاطينا قيلي امم مههبنتال تاذلا ظفح اهب ديرأ ةفيرشلا

 نأ ف فاوملا هذه لثم يف انب ىرحو . لمعلاو طاشنلا ىلع مهب ثعبت الو

 هاما انرئتف صبت نود انسسقأ ىرنال نأو رومالا سرد ىف قمعتت

 0أوأمق
1 
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 اريلساما سات لاا ل لل اللا 1 ١

»١ 
 هب بحرب يذلا ىزياكنالا حئاسلا نأ ىدسنع برر الو. ةيجراملا

 ولا دج ةليلق هنارايز لءجي نا ثبليال رورسلا ديزمب انه.رومالا ءايلوأ
 ةيمهأت اذ تسيل هتهالس نا ىهو ةعصاناا ةقيلا ىلع امان اعالطا علطا

 فظوملا هب رخافيام

 يف لضفلا لك هسفن ىلا بسني نأ وه مايالا هذه رصم يف ىزياكنالا

 مظو ةمددقلا ةرخسلا مايأ ذدنم ةيمومعلاو ةيءامجالا لاوحالا نيسحم

 ملظعأ نم نا . هنياقول يداد طايتحا لسقأ مزنتست

 مسوفنب ةسقثلا هذه نم اوللقي تا م-,ب ىرحو . تاماقملا ىوذ
 تامفدسق نكت ناو ارتاكدا نا اوملمي تاو جئاتنلا ىلا اورظن ىتم

 تناعأدق ممالا رئاس ابيف كرتسشا ىتلا ةديمو.علا فورظلا ناف اريثك
 دقف . ريملا ةهج ىلا عفاناا بالقنالا نه لصح ام لوصح يف اريثك

 عشقت تذخأ بئاصملاو داسفلا مويغ نا نينيع ىذ لكل ذكموب عضنا

 لوسرلا حبشنا|ريخأ ررظو . ةديدج ةايح تأدب اهناو ريم هامس نع

 هب ديري ) هاوسذود لوب نوج ناك امنا فاعسالاب ريم يفاؤ ىذلا

 ةجيتثلا ىقبتو هاوس ىتأي نأ لمتحلا.نم ناك دق نكلو . ( ارئاكنا
 مدقت ىلع رصم تدعاس ىتاا ةياصالا ثعاوبلا انبّقعَت اذا انئاف . ةدحاو

 لضفلا نا دج رسبلا ىلا رسعلا نم لاقتنالا يف اهي تءرسأو هل ليثم ال
 اهمنورت ام اهريغ نود ارتلكنا ةياصو نسح ىلع رصاق ريغ كلذ لك يف

 لالتحالا نا ركنن ال . قرزالا باتنكلا فام اهدج وأ ةيقث ءامم يف

 نم ناكبف.نمالا ةدايسو ماظنلا ظفلا ةيوق تانامض دالبلا يف دجوأ

 ٠:له نكلو . ىرصملا رطقلا تءاج ةيبنجالا لاؤمالا نا كلذ هادو
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 يف نسملا هلم يف نيمالا سيلوبلا رفت نوعضي مهنا نآآلا لبق ناسنا عمس
 ةليالا لاهءالاو ةشهدملا بئاجملاب اوماق نيذلا لاجرلا عضو هتيارد

 تءسردق سيلوبلا بو' وأ ءامسلا وأ بات.كلايف ةقرزلا لمل : ةردانلا

 . هرصل تهوشف ىزيلكنالا هلعفي ام لكب بجعملا نهذ يف تاصأتو

 هب موقي يذلا عفانلا لمعلا ةميق نم لاقا نأ داقتنالا اذه نم دبرأ الو

 هذه يف اريثك اريخ لمف ىزيلكنالا سيلوبلا ناف صلخلا ىدولا كلذ

 اهبأ لمت نأ ىدوبو . هلامحا ريدقت يف لابن نأ بجيال نكلو دالبلا

 ةدعاسمن ودب ىرخأةّر اهتمظن كردن تناك رم نا زيزعلا قيدصلا

 نرخ نيميظع نيلماعب حالصالا دقو معان زافف اهرتسي ىتلا ةبوقلا ديلا

 ةيونسلا ريراقتلا يفايفاك انالءا (هايازم نامت ملو مدقتلاو قرلا ىلع ادعاس

 لدملاف ىلاهالا ةبغرو ميظعلا ضرالا بصخ امهب ديرأ -رصم نع
 نأ تبلت ال نيتبزملا نيتاه ىلع لصح ةمأ لك نا .اضيأ مهءافكو

 ىف ىرجام ليلدب ايظع ناك امهم عذام اهايبس يف فِ الو قرلا كردت
 هلوتتبام حصولو (اسنرف اهب ديري ) اها. ةنسس دعب ةسيروأ ةمأ ظعأ

 لك ترصقل اهحلاصعةيلايمريغةلوسك.ةيرصملا:مالاتناكو ءوسلا لاجر

 نكملو مدقتلاو لمعلا ىلع اهل نع ليئارسا ونب اهب ينم ىتلا تابوةعلا

 باطي ال ىذلا طيشنلا روبصلا يرصملا لماعلا نا. لاقي نأ ىلوأ قملا '

 مفادلا ىلإ الا جاتحا امو هالبلا يف لازي الو ناك لظلا هنع فري نأ الا

 موقت ةيرتصم ديو هب زياكنا سوؤر ) هودي رثلم دروالا هنع ربع ىذلا

 اذا لطفي لضفلا ىذل فارتعالا نم دب الو ( دالسبلا نأش ءالعاب

 0راوأمقأ مم
 ماوزاتد60 ال 00081 اناللا/ عمك 0ع قال عمه هناق



 أ رسلان ةكاشلل ١

 ٠م «
 « حالص'.1ناف جراحلا نم اماعون تءاج دق ةيلقملا ةلماملا ةوُقلا نأ انفرتغا

 + نك امأ ىف حالممالا رشتني نأ دب الو ةدحاو ةبج ىلع ارصاق نوكي امنا

 ىلع ةردقملا نا عاودلا ىلع ركذن نأ بجيو ةريثك دبأ ةطساوبو ىرخأ

 م رك أ رثؤي كلذ لك لصاوتم ىوب ىعسو داسرتجاو ربما مئادلا لمعلا

 ٠ رصن زارحا يف ملعالا لضفلاو . قرلاو مدسقتلا كاردا ىلع هاوس نم

 1 . هطاشنو ىرصملا ةفطاعىلا دئاع ىترلا نمهّنز رحأ ام

 بااجملا ءارطاو هراكذتو ىضاملا ةمجارم يف دحلا نوزواجتي مهلا 1 ٠
 : ىهاماو بئاجملا نم ةقيقحلايف ىهامو مهيدبأ ىلع تمت يتلا ةيحالصالا
 ٠ راثك الاب لقت نسملا ريثأتلاا ذه ةيزمو.تباثث داهتتجاو لصا وتم لمة جيتن

 : مناقلا لبج نع لاحلا لاجيلمأتلاوءا رطالا ليلاكأ و ءانثلا ن اجيت عيزوت نم 1

 1 ةرورضلا تاجايتحالا نع كلذ عم ىضاسغتلا مث هسقن نع هنسفن ىفرب

 نع فلتخع ديد نافوط نآلا اهباصأ دالب ىف دايدزالاب ةذخ الل

 ةثيدحلا برذلا ةيندم هنديرأ  لوالا

 - جيعباساجلاسرلا
 زيزعلا ىديس

 .٠ .٠ ه6 5 3 .9 0
 ,'ةميظع ةيقار رسعم نوك :نا ممدقنأ مص نم ذود نيذلا نا

4 

 مي

 ن قوف اهليقتسم ةيانعلا ىلع بادن نأو ةدامسسلا ال يفوت نأو نأشلا

 / بيعم صمت دوجو اريثك مهءوسلإ ل كلذ لك نم:ن الا هيلع ىهام

 | ديؤما "نا ظملا ءوسل ىرئو . ةيلئاعلا ةينرصملا ةمالا ةشيءم بيار يف
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 200 ا ا ب ا ب بي سمو

 ىدؤيال قئاقملا نع باقنلا طي ىذلاماملا ينأرلاوهو حالممالل لوالا

 اما هتفيظو

 ةبمالا ليم تتبثأ ةيضاملا تاوئسلا يف ةريثكلا ثداوأ ا ناف

 تبقاعت ىتلا تاداعلا ن نكماو رخآ ءىث لك قوف معتلاو ىقرلا ىلا ةبرضملا :

 مادقا كانه نوكي نأ دبا ميلا درج اهليدمت لهسيال قورقلا اهي 1

 اياد ولالدعمب قاعتي ايف ذ آلا ىتح ىتح مث ىذلا اف . ىرخأ ةبج نع

 نأ ةيزياكشالا ةمالل قحي دق 1 مهب ضارمالا راشنتتاو لافطالا نيب .

 ةموكح ةرادا يف ةليلجلا لامعالا نم هناومأو رهورك دروألا هلءف اب رخافت

 حضافلا أطلغا نم نكلو . هلحبف ءاج ءارطالا نم هولاث امو . دالبلا هذه

 تاخ دق ةءيظع ةيلام دئاوفب رص. ىلع تداع ىتلا ةسايسلا نا لون نا

 , لاخو صِقن لك نم
 ةتفاوم نك اسمع مامهالا نع ةموكسملا ىضاغت نيب قرفلا ىلا رظنا

 .ؤيدلا ومس اهادبأ ىتلا ةفيرشلا ةنسملا ةودقلا نيبو ةريقفلا تاقبطال

 تارمعتسم هزئنلاو ةيقلاو طوبرم ى أشنأ دق ةيمخشلا هتفصب وهف

 هذه ميدعت ىلا ليبسلا فيك نكلو ءاقترالاو مدقتلا ناونع ىه ةيعازز
 لاثم ريخ تارمعتسملا كلت نا .ابضرعو داليلا لوط ىف ةقيرطلا

 لع رصم ةيرق لك لعج ناكمالا ىف ناكو ىرقلا هيلع نوكمت نأ بحي
 ةفاكفلاو وبللا ليبق :نم ريمأ اهماقأ ىهالم تسيل ..نسملا اهلكش

 ليبس الو حيحملا داصتقالا دعاوق ىلعةمئاق ةمظنم تارمعتسم ابنكلو

 ٠ ةسمات ةاعارم:ةيحصلا نيناوقلا ىعارت اهيفو اهتيحالص يف ةرباكملا ىلإ
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 ةهج نم امو رصم لثمت تابج ةروصهينيمل لثمنت اهيلع فرشملاو

 ثيم ميلعتلاو باستك الا ىلا نوقوتي ءادشا ءانمأ اهيف سانلاو بونجلا

 ةسمالا لاومأ مويدبأ يف نيذلا نا ولو . مهلجأ نم بأدلا ناسنالل ذاب

 ةدئاسلاةراذقلا تيارا ةدعاسملا نم ائيشزومدقي د مامهالا ضعل واذبي

 ريثكب لضفأ وها٠ىلا تلوح دق ةريثك. ءاحنا ىلع

 اليلدونويعلل اباذتجاو اهب رثك أو رظن« لجأ هرسأب ملاعلا يف سيل

 , نال . اهدالب ىف هانملاب ةعتمتمةيضارةمارظنم نمز وكي نأ بجي امن ىلع

 ءرملا هروصتيام ىمسأ ىلا عوجر كلذ يف

 قيقحت اريثك لبسي هنا دجت تاريملا ضرأ رصم ىلا ترا اذان
 قح مهناف . ءادلاو توملا كلذ لك نم الدب ىرث انب اذاو لمالا كلذ

 لاعلا نك اسم نيسحم ليبس يف ةيفاتلا ةليلقلا ةبانملا الا اولذبي مل نال

 خاوك اوبئارز ىلا نووأ, نمانلا لازبالو . ىرتلاينوأ ندملا يف ءاوس

 فقيا» كانه سيلو.نوعاطلاو اريلوكلاىنأل مث ةيحبم ةيانع لك ابصقني
 ددع اهيف ,حدز ىتلا ةمولا لزانملاو راذقالا نافل, امهنال هريس نود

 سانلا نم ريبك.
 لاقفداؤنلا مؤياب اهفصونيملاىأر لا وحالا هذهاوأر نيذل دحأ نا

 سيلوبلا نم روهج لبقأ نوغاطلا وأ اريلوكلا ترشتنا ىتم »
 اهرثك أوةليوط ةنمزأ نم ةنك ارتملا راذقالا اومفرف باصملا لزننم ىلع

 الا مهريصم ميال ثيح ىلا ءاسعتلا ناكسلا نودرطإ مث حوطسلا ىلع

 رثك ًاوناكسلاب اماحدزا رثك أ ىرخأ بئارز ىلا اوبهذ امبرف ىلاعت هلل
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 ْ بارتلارذوءاسنلا ليوعنم كلئهو . اهنم اودرط ىتلا مهلزانم نم ةراذق

 بزاقلا بيذبام لاجرلا ىوكشو لافطالا ءاكبو انزح نيسوؤد ىلع
 «افسأو اننح ةيساقلا |

 نم ملأتلاو نزملا ىلا ىمدأ وهاب ثداوحلا تاحفص يف سلو
 ضرامت ةثيدحلا صم خيرات يف ءادوسلا ةطقنلا هذهو . قئاقملا ءذه
 توع ىتلا ةينغلا ةنيدملا لسثم اهلثف . دالبلا مدقت نع هعمسلام اريثك

 اعوج اهبف لجرلا ٠

 مل زانم نم سانلا ءالؤه درط فصو ىف مالكا ليطأ ال ىتنا ىلع
 . لوقاف مدقت امم لقتتأو ايرورض كلذ سيلف ةقفش نودب

 ةلئاطلا غلابملا قفنت نا ةلوقمملا ةخسارلا يللا ةمكحلا ءىدابمنم له
 مث مولجرو مرليخي باجالا حايسلا اهثطو ةدصاع فحاتمو جراب يا
 فحاتملادئاوف ركنأال انأ ! بيم الابها ةءالا هيل! جاتحتام مظعأ نولمبب

 جاتحيامقفتيال نا ىغقت ةمكملا نكلو اهلاثمأو تاناويملا قئادحو |
 ثثج هب عضوتل هيف ىلا تم ميخف رصق ءانب ىلع ساسملا ىلا ناسنالا هيل |

 ىدربلا قاروأو تايموملا عضن نا ةمكملا نم سيل . ءامدقلا ةنعارفلا
 بررال . اه فوقسال تويب يف سانا ك رقثمأ ةميخف تابارسسيف ةميدقلا

 مقرالا لوالا ناكملاوه سيل نكلو اناكم ىلمعت نا بجي راثالا هذه نأ .
 ىفو ةيرصللا ران“ ّالاو ةيب رملا تاعانصال فحاتم ىرممملا رطقلا يف دج

 ةيلاملا ةبطلا دارفأ عيجج داحالا مايأ اهيطدراوت, تاناويسال ةقيدح رصم
 هئاشنا ىلعاوقفتا مهنا لاقي ىذلا دسالا تبي ماما ضارعتسالاو ةرخافما ٠
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 عيسي

 «و
 ةقافلا مهب تطاحأ دق سانلا نم نييالمدالبلا فدجوب امني هينج فال 1 ةميرأ

 الا هيلع لبسأ ايه لب ءارطالاو حيدملا لضفي هرملا نا.تابملا عيمج نم
 نفارسالا اذهدهاشيذاءايتسالا نمادب ىرباللاوحالا بقاري يذلا نأ

 ةجاملاب توملا ىلا نوقاسي ىلاهإلا امن ةيحطسسلا ةبفاتلا رومالا يف
 .ةنازرلاو لقعتلا نم هى ىلا ريشنال لاوحالاهذه لثم نأ . ةديدشا

 نكاسملا حالصال الام نودحيال مهنا نولوقيو ليلق لاملا نا نوعدب مه

 تايفولا لدعم صقت نوعيطتسيال مهلا نوعدب ىلاتلابو الماك ا>الصأ

 داعالا مانأ ىهالم ىلع قافتالل ريثكلا لاملا نودجي هسفن تقولا يفو

 ةبترملا ةنسملا سبالملا ىوذأ
 سلو نايمال ةرهاظ ةَقيقأ لا نكلو اهتتنم ادقاح اذه لك بتك أمل

 ارووظ ةرهاظلا تاجاملاب اهمامتها مدع ىلع ةمولم ةموكملا ناركني نم

 لاوحأاوربخ نيذلادارفالل طقفةرهاظ نئاقملا هذه تسيل ذا . احضاو

 فحصلا تمدخ دقو ماعلا ةرهاقلا ثيدح ىه لب نييرصملاو رصم

 نالعاب:رهاعارارمتالاتملا ت رشنذاةليلج ةمدخ ليبُسلا اذهىف ةينطولا

 دحأ اباهجيال ةنموم تراص ىتم ىوكشلا هذه

 ريسلا نمةينّآلا ةرابعلا دمت سرام يف رداصلا رمورك دروالاريرقت ىف
 اذ. ةنسيف اهنم رثك أ ةرهاقلا ىف تايفولا ناد لاق .جنشتذب ساروه

 نيب ىدمملا بابتلالاءاد راشتنااهتدايز يف مظعالا ببسلا ناكو . ريثكب

 الفط ٠٠١ اهب ىفون يتلاةبضملا راشنتاووينويو وبامو ل رربأ يف لافطالا

 لافطالا نم نيريثك تامأ ىذلا ىدعملا بابتلالا نا بيرلو
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 نم ىلوالا ةنسسلا نود نيذلا لافطالا ناف ءيدرلا مامطلا نع ءىثا

 ةبدصملا اماو رضخلا عاونأ عيجو ةجضان ريغ ةبك اف نومعطي مهرمع
 مادلاو ناكم لك ىف نوفوطي م-,ف نيباصملا لافطالاب ةبانملا ةلق اهببسف .

 دادتشاب نوثوع مث مهب مهتبانع ةلقوأ مويلاهأ لبجل اما مهف مكحتسم
 دشأ وهام ىلا هلوحتو ءادلا

 ىلا ىدتهبالو ةموك.لا يلا اهردأ غلي ال ةبصملا ثداوح ضب نأ

 ةافولا ببس اهيف نيبي ةصخر ءاطعال ةحصلا بيبط ىعد مالا ءادلا «

 ةرهاظ املا ناف مدقت امىلع تاظحالملا يدقت ىلا ىب ةجاحالو

 احضاو ارووظ هيف
 ىسايسلا أدبملا اذ-ه ضو ذا ناكىد ميسكم ويسلا باصأ دتلو

 ةفيظن عراوشلات مادام اهاكش وأ ةموكمملا مسا مهي اذام د لاق حيحصلا «

 عم ةحيحصلا ةينطولا قفنت' نأ لق هنا ليلدب حيرصلا قملا هلوقو
 ٠ ةيحصلا دالبلا راجح ىف صقن

 لاهها اهنياغ تلمج ةسايسلك لشفلاو بارما ىلا ىدؤت نأ دب الو
 .لصاح ليصحم رخآ ناكم لك ىف اهنوربتدي ىتلا ةيحصلا بابسالا عيج

 نم هوزجنا ىذلا ادج ليلقلا رادقملا هثهدب لاوحالا ىلا رظانلاو

 ٠ عيضاوملا هذهيىلا راظنالا هيجوتب ماههالا أدب ذنم ليبقلا اذه ٠

 نا مك ضرغلاب ىنت ال ةيون_سلا ريراقتلا يف ةميخفلا تارابعلا نا

 كلذ نع الضفو . ةيفاك ريغ.ةماءلا تأ رجالا يف ةيئاصحالا تاماهب الا

 اهدوجو مدع وأ ةيحصلا تاطايتحالا لاح ءوس ايمسر فارتعالا ناف ؛

 هراوأدقأ 8مم
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 - و دمع ساس

(» 
 ىذلا ماظنلامدع وأ ماظنلا كلذ بلق ىلا صدي نأ هنأشنمقالطالا ىلع

 ذوف لك لذب ىفتقتةمكملا نان هيلعو . رورشاا هذه عيمج دوجو حيد

 .لافطالا تايفو لدعم قامت يذاع وضخ قرأو لضفأ ماظن لاخدا ليبسيف

 ةبقارملاو قيقدتلاب ايناث . نك اسما لاح حالصاب الوأ لامي ءادلا اذهو

 . مامطلا داوم ىلع ماتلا طلستلاب اثلاث . توقلاو ةحصلا ر ومأ يف

 - ةرهاظلا دالبا ةداءس ىدعت ايف نورظني نيذلا كئاوأ نإ

 تامجو ةريطملا لئاسما هذه تامهأ اذامل نولوي مهددع ةلق ىلع

 . اميرس امانها قحتست مل رومالا هذه نا رهاظلاو : دعب اي هيف رظني امم

 / ناف ديدج رمأب اًؤاجام اذه مخلوق يف مرنكل . نآلا يتح دحا نم

 . ثلث ناف . لاو> الا ءوس ىلا راكفالا اون دق نيئحابلا نم نيريثك

 .. ثاثلاو مهرمعنم ىلوالا ةئسلا اوزواجتي مل لافطا نيب لصاح تايفولا

 ةمزاللا ةرانملا اولذبي مل اذايف . مهئايح نم ةسماخلاو ىلوالا نيب رخألا

 ؟ مامتهالا نم بي اب رمالا اولوتي ملاذامل عوضولا اذه ىف

 .رصم لافطأ نينأو ىوكشل اونصي نأ مهب اريدج ناك هنا كشال

 رثلا اذه ىفو ميلا ماهتهالا ىلع ثعاب نآلا ىح مهلا ءانصالامدعو

 , ديرأ.رصم يفاحلامعأ نم ريثك يف ارتاكذأ لشفل نايب نالا هن ثحبن يذلا

 .. اهليزيو اهجلاعي نم سيلو نايعال رهاظ وهام ىط ةنماك رورشش دوجو هب
 م حالصالا نوديري نيذلا ىدبأ ىلع ةلجاعلا ةبانملا مزلتسي عوضوللاو .

 , حالصالا ىئم اذا الارطاخ مهل نكسيالو لاب مل أن الو نيسحتلاو

 ءأ رقغلا لاح حئالصا وه لوالا ءالؤو ضرغ نال ةحودمملا هتلشم
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 سيل هنأ ن آلا رعشإ وهو اديعس نوكيل قاخ دّنق ىرصملا امأ

 ىلع رمالا نا لب . هتايح لك ةمدخلا ىط بأدب نا هيلع اضم اريمأ
 ةمانقلا ةفسافل لاثم ريسخ ةعساولا لمعلا ةرئاد ىف وهو كلذ سكع
 لمفي لبف ةئامالا نم نوكي ام لضفأ ىلع هتابجاوب موي وهو . ماستلاو
 اوملتساو هدالب ديلاقم مهلا تيقلأ نبذلا كنلوأ ليبقلا اذه نم هلمق

 اهيدل ام قفتت ىلضفنا ةسايسلا ناف . نولعفي ال مهنا الأ  اهلبةتسم مام

 ىتدلا ةيحصلا رومالاك ةيرورضلا تاجاملا تاقفت دس ىلع لاملا نم
 نم ىلرأ ناك كلذ . هب دادتمالا قري ال امم اهوربتعأو اهولمهأ املاط ٠

 فحانملا هذه نا ركنأ ال .ةيلاك رومأ ىلع لاومالا كلت قافتا
 عمتجملل اساسأ تسيل اهنكلو ةنسح تاعورشم ةيمومسلا دسهاشلاو .
 عافتتالاب اهاوسس نم قحأ نوكن نأ بجي الو انسح ابيثرت بئرملا |

 ىلا اليبس نودحي ال مهنا مهدر ىف نولوقي . ةيموسسلا ةنيزالا لاومأب ٠
 لاخو ؛ الام كلميال وهو قفني مل هنال هاوس مولي ناسنا يأ نكلو لاما
 ةندمت« رصم انل لثمتىتلا ةروصلا هوشي امناو بوعشلا لاج لثم دارفالا
 هذه هوشي امنا - مالسلاو رونلاورسنلاو لسملا دالب ىهو  ةينغ ةيوق

 ةلأسم :تضرع ايلك درابلا عفدتلاب نورقملا لايحالا كلذ ةليملا ةروصلا .
 ىورت تا دا اصحأ انيدلو . نايبو حرش ىلا جاتمالا ق'اقا نا . ةينطو :

 عطول رطاخح فاكي نمدجتال انال كلذ ل كو . ةرؤم ةزع تالومال :
 لكب مواقن نأ ىرورضو .رضالا ماظنلا نم لضفأ ديداج ىحص ماظن

 كلذ برات نا بيو ضارمالا ةملاعم يف دئاسلا لبجلا كلذ ةدسش ٠
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 : يف ةدئاسلا اهترطو ةعدتلا ةمالا تاداع ىعارب رويغ بلقب. لبجلا

 : ىف سرغل نأ رخآ ءىث لك لبق يرورضو . ليوط دبع نم اهدالب
 . مادام ريثكسلا علا نم ةدئافال هنا ىلع , ةحصلا ظفح ءىدابم ناهذالا

 ' هالبلا لوط ىف امبعي نآلا حامي ايهريغ رك ذن مل نا نمسلاو نبدللا

 اهنم عنشأ سيل شفلاو داسفلا نم ةلاح ىلع اهضرعو
 : لافطالا ناف . هنم فوملاا ىلع ثعاب ىأرلا اذهب لمأتلا درع نا

 . اياثو.نيبرقالا مودي طيحملا لولا بيسي - الوأ  فولألاب نوثوع

 ٠ اوايزي نأ مدحو اوعاطتسال ةينلا اوماخأ ول نيذلا لساكت ببسب

 ليفت ىلا ليبسالو . ةرضاحلا رصم ةايح نع ءادوسلا ةمصؤلا هذه

 ٠ مهلع ليبقلا اذه نم لايها لقأ نوبكمتري نيذلاو نمالا اذه ةيمهأ

 .٠ مهتوقح ىعازن نأو لافطالاب مم نأ اننل نآ دا . ىظع ةيلوؤ-م
 + لصحم نأ لمالاب انسفتأ لامن انناف هنسفت ثتولا فو مهبلاطم ىلا مهيب 8

 , امالخأ ةاءارم مدعو ةمالا لامها دمعتت نأ اهنأش نم ةسايس ىف ريبخآ

 - نماهلختي اع ةقمنملا تاريبعتلاو ةدرابلا تايمسرلا نأ ركذنلو .ةصاخلا
 ةدئاف ثودب ىه تاشقانملا ضمب يف لمعتسي ىذلا ىمهولا ظفحتلا

 اوركذاو.ررنغلاب ماودلا ىلع نورقم هوزكملا مفرتلا ناف ماقملا اذه يف

  لامقالاو جييتلا ةعيزس فطاوع تاذ ددعلا ةريثك ةمأ نولماعت كنا

 تنك اذا اصوصخو“ ةيساقلا تايمسرلا اهئلباق ىتم نئمكنت نأ ثبلتال

 درأ ب قلقلا مضومو فالحلا زكرم وه اذهو . ةيبنجأ ةغيص تاذ

 ' بفارما نا : ةقيقملا كاردا يف ةبغرلا مدعو حيحصلا فاطمنالا ةلق اهب

 دست ا اذ
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 ةمأ ناو . متاد ريخ لم.ل ةقفاوم ةصرف عايض ىري ذا فسأي ءايشالل

 هلثع ىدو رهاظت لك ةلباتمل ةدمتسم ىزيلكنالا ذوننلا دئاوفب ةملاء |

 ثرتكي ال ىذلا ىمسرلا دوجلا ةطساوبو طالغأب كلذ لك نع دصنا .
 مولممو . ةمالا رودص ىف لوجت ىتلا لام لاو ةياخادلا تاساسحالاب ٠

 ىرديالو ىربال ليثلا يف ادوعص بهاذلا لب يتنولا جئاساو رثازلا نأ

 مقل الا باقنلا اهنع طيمو لاحلا ةقيقح كردبألو اذه لك نم ايش ٠
 فرصت ءوسو ردكملا لاهالا اذه كرديف داح رظن هلو ريصم يف |

 بمشلا ةلءاء» يف نيفظوملا نم ةداعسلا باحصأ
 تايفولا لدعم نامعن اهنمو حوضو لك ةرهاظاهناف قئاقملا امأ

 م ءا/وم4 و وه ةريخالاتاليدمتلا يجوب ةرهاقلاو ةيردنكسالايف

 ىلع انملطا ةنيد٠ لك ىف تايفولا لدعم ىلت ديزي لدعم وهو فلالا يف

 نع رثك الاب ةثشان ةدابزلا هذه نا بير الو ىابموب ادعام اهئاليدمت |
 نيسحت نا 7 لافطالا ءالؤه توم اذاملو كلذ يفببسلا اهفلافطالا تايفو.

 دج ةنسح جئاتن ىلا نايدؤن بي ام ةيحصلا نيناوقلا ةاعارمو نك اسلا

 ةلاسر ةنسلا هذ-ه لوأ يف ةيرصملا دئارإ+لا ىدحا ترشن دقو

 هانعم اهبتاكام اهيفلاق ةجهللا ةديدش نأشلا ةريطخ

 ىف نالا عرشت نأ ءىث لك لبق ةءوكملا ىلع بجيهنا ىدنع» 2
 ءامدلا رده نم تايفولا هذه ىفام ىلع ةثعابلا بابسالا نع قيمدتلا

 اذه عنمل ةفاكلا تاطايتحالا ذخأ ىلا دمعت اهيلع تفقو ىتمو فينا ّْ
 « لافطالاب كتفي ىذلا ليبولا ءادلا

4 
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 اننا لئاق لوقي دق . ايتيمهأ نايبل اهدرس قئاقملا هذه يف كيو

 , لمملاو ىأرلا باحصأ ردق'"و ءاضقلا مهلعج نيذلا ةبلاطم يف دملا زواجتت"

 ؛ ناك ةيضانملا مايالا يف نكلو اهتيمهأ ىلع لاوقالا هذه ىلا اوهبنتي نأ

 , نوت كاردا نع ماظنلا عنم ىلا ىدؤي ارطخ هذه نم لقأ رومأ لاهها

 , لاوحأ ةعجارم نم ىرن 5 ةبولطملا ديالا كاردا ىلا ىلاتلابو ىمظعلا

 ظ ةقياسلا مالا

 . هيف ثحبا ىذلا عوضوملا نا لامهالا اذه لك يف ببسلا لمل

  بيلاسأ هيلع رود“ ايسايس اعوضوم سيل هنال مايهالاب ريدج ريغ هفاث

 1 ليج وأ قرزأ باتتك تاحفص ىف ةكرح بجو الو ىمايسلا ءاهدلا

 . هلأشب ةشفانلا يف ليالا فصن دمبام ىلا لامتشالا ىلع ابروأ يف ةيدنالا
 , وه امناو كلذك رمالا نوكي دق . هرابخأب ةيقربلا كالسإلا لغشي الو

 + انو طاعنو ةريسغب لمعلا اواصاوبو ةركشلا اولمعي نأ موقلا ىلا ءاجر

 : ممدومىلا احيحصاليم اورهظي ناو ةقرونياو فاطءلاب نيينطولا اولماعي
 ,: دوبصلا لماعلا نا ,ةبيجع ةيفاشلا جئاتنلا ز وكت كلذ متلفاذا مكن. مهتقا دصو

 ري لياعلا كلذ . فاطمتالاو ةنيالملل الوبق سانا عرسأ وه ءارحصلا يف

 : هانع هتقيقح'مهفو هك اردال ىهتقيالو هلمع ىلع امتاق رصم ىف هارت ىذلا

 , فقولا ةلح روك ذملا لماعلا كردي نأ ىضتقي لب سفنلا لع يف زربسم
 ,, نملك بحل رباصلا بعشلا اذه ىلا رظني انايحأ وهو ةيلقملا ىماقلا

 .م نوضوم اهلمللل الا دجوت مل ةمأ اهناكوأ رثؤم اهيلع رثؤيال ةبيرغ ةنيط
 . ةءورفم نوكنال داكن ةبلقتم تاماظن ناحتمال
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 .قباسنامز لك يف اهنم رثك أن آلا ةحضاوو ةفورعمرومالا هذه

 اوعرسيال نأ لامعالا ىف عورشلا نوعيطتسي نيذلا ةطلسلا ىوذ ىلئد '
 ةمأ ةنيزخ ىلا لوخدل الا تسيل ةسايسلا ةايح ناك هرورم يف املا '

 فرصنيف هيفت 5 زو ةريئصلا تاضورعملا ىلا ناسنالا رظني ةرماع

 ةيمهالا تاذ ةميظعلا رانالا ةدهاشم ادصاق اهنع اميرس

 لبست اهلاوحأ بسح بورالا رمأ يف امل نأش ال يتلا دالبلا ينف 0

 ةبانملاو رظنلاب ىلوأو مهأ سيل  دالبلا هذه يف  مالسلا بابسأ قر
 .ملاملا لافشاب ام اموب موق فوس ىذلا ليملا ةباقوب ماهنهالا نا ١

 دجي اهيثدم يف ةميظعلا ريعم لخدم ىلع فدي ىذلا رثاسلا نا

 ىرخأ ةرم ةينطولا ةفطاع ىلا ىلاملا اهوبدخ دبع يف تدتها دفاضرأ :

 بهذت لهف . لوطلاو لوملا باحصأ نانح ىلا وعدب ابل سوت ىهو :
 ىدس اهنالسو

 دجوب نأ ناسحا وأ نوناق ىأ عسو يف سيل هنأ دقانلا لودي دق

 ةوق نودجوب نبذلاب مب نأ درغلا ىلع نال دالبلا هذه يف اءالصا .

 ىلع ثعابلا وه مياعتلا نصقن نا انلوق يف رهاظ باوجلا نكلو.ةلودلل .

 ىضتقع اولمعيمل مهنا. مهنابجاوب اوموقي [فراعملا رومأ ءايلوأ ناف كلذ

 دالب يف اريلوكللا ترشتنا امل هناف نوتسرملاب دروالا اهلاق ىتلا ةمكحلا

 لاقوةنبكلا ميلاعت نع ىضغأ ادنالئوكسا ؛
 ناسذالا ةءالسسو . ةيعيبطلا تاماظنلاب ملاعلا ىلوتي هللا نا»-

 « تاماظنلا كالتل هتاعارم ىلع نافقو تم هؤاقشدأ

 .0راوأمقأ ممل

 دييسي 00081ع انالاا/ عمك 0ع قال 0هللاه
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 كلذ نوكي الو ءادلا بابسأ لاصتتساب حيحصلا بجاولا ىضق

 ةشيملا بيترثو ةحصلا ملع ءىدابم ذيفنت و ها رّمفلا نك اسم نيسحتب الا

 مهلا ابنم ديجلاحيحصلا الا عيبت ال نا ةمعطالا عيبت ىتلا نزاخملا ماغراو
 دمها

 1 بنماثلا تلاسرلا
 - زيزعلا ىديس

 ٠ متاد ماصخو ماض قات ىلع ىربكلا انندسم يف شي انثا ىنذمال

 ٠ تاذ قيرط هوجو نال . ةيلوالا امد ابمو ةيحصلا بابسسالا عم
 ؛ الاىلاهالا تاجايتحا دس ىلا ةفرصنم ةيانملا نا ىلع اليلد سيل نيفيصر

 ٠ ىلع ليلد ةيديدلا ةكسلاو ةيراخبلا ةلألا دوجو نا مخلوق حص اذا

 راصيالا يلع هوع نا ابروأ يف ثدحام ؟ريثك هنا ىلع .ةحيحصلا ةيئدملا

 : نسأ ىلع ابيفلاوحالا نا نومهوتي ضرالا نم ةمقب حالصاب لوقءلاو

 : دوري ىذلاف . نوئظلاو تاروصتلل تائيسلا رئاس رتس نوكرتي مث لاوئم

 ؛ ةيانعلاو مظنتلا لاك نم ىهتشيام ىلع اهناى :ريموي تاذ حابص ةفدص ةئيدملا

 رهاوظلاب قوفتكيال نيذلا رئاسو ابيف مهتملا ريصبلا دقانلا نا الا

 طئاسولا تم ةييلاخلا نك املا تسيلو.هب نورمشيو صقنلا نوكردي

 لا ىلع اهحوجو نا ىلع . تايفولا ةرثك لعةثعابلا اهدحو ىهةيحصلا

 “ عذاو ررخلا راشننا بجو ىهو مظع رطخم عيملا ددبتي ةروك دما

 درفلاو مظل ىذالل ىلصالا بسلا ىهىلبب اهؤافش ريسي ىتلا ضارمالا

 . تاهضنبذلا لالالا يف رهاظ وه اك ةمالا طاطحن عجرب اهيلاو مئادلا
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 ةيحطسلا رهاوظلاب ةيانملا نولصاوب ىته ىلاف. مهلا وحأ تءاسو موقع :

 ةيحصلا ةيويملا لئاسولاب مامهالا نود اهب مرماّها نوكي نأ ىكبني ىتلا

 ايمس مهتويب ةحاسم يف داصتقالا ىلع نوبأدي توببلا باحصأ نا
 اومتري مل ةيضامملا مايالا يف نيسدنهملاو نيئانبلا نا . حابرالا عجم ءارو

 . لايهالا كلذ نع ن آلا لوحتت نا انب اربدج ناكو رومالا هذه لث
 ءاشنا ليلدب . رمالا اذهب ةيانملا ىلا اليلق أوهبتن! موقلا نأ ركنأال

 ىلا انرظن اذاو . ءىطب هابتلا هنكلو اك ريمأو ارئاكنا ند. يف قئادملا

 مالا ةمدقم يف ىهف اهنع انرخأت غلبم انمطرم'.ا اذهب اهتيانعو اينالا ٠

 ىرخأ ةريثك رومأ يفبومشلا ةميلط يف اهنا اك ةيحصلارومالاب ةيانمااف
 الاعاودجوأف مهل زانم ءانب يفرثازملا ىلاهأب اودتقا ذا اماعون اونسحأ دقو
 ترفوت ذا ادج ةنسح لزانم ىهو اهناكس عيب لزانملاحوطس نم احيسف
 ةمزاللا ةرارملاو يفاكلا رونلاب عتق و قنلا ءاوهلا قشنت بابسأ اهناكسا

 نودب كلذ لك زاهرا وطأ فالتخا ىلعراهنلا تاقوأ بس>ةقفا ملا ةوارانلاو

 مرلهأ/ امي ةحيسفلا نك امالا كلنأ ىف نوبعلي دالوالاف روجالا :يف ةدايز ٠

 يفاوءدبقت م تاه شنأ دق تويبلا هذه نا رهاظو .مهلامأ نوسراب ٠

 ةفاسم كانه مآ 1 رعم ىف مهب ىدتقي ال اذاين ةخلاصلا ةيريملا لامجالا ٠

 ةيئانبلا لاوحالا نيبو ةيبارتلا خاوكاناو ةرذّلا بئارزلانيب ادج ةديمإ

 نم سبل رمالا نأ ىلع ! ءانهلاو ةطبغلا ىلا وعدت ىتلا ةروكذسلا .

 برضي ىذلا حلصلا ىلإ اماموب رصم قفوت نأ دبالو ةرسملا بلاطلا ١

 لن يلج لامعأ, موقيو طاشأو ةمزمب اهيتأي ةطحدملا ةيلالا نك املا ىلع

 ا هراوأمقا هج
 اونا نال 00081ع اناللا/عمكز 17 0ع ضال عملا
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 ىفو . ةرثكي هوجو٠ لاسمتالا هذسهب مايقال مزاللا لاملا نال ةمفان

 ادمنم ةدئافال ةرضاح تاعورشم ن. ةريسبك غلابم داصتقا ناكمالا

 ىهو ريثكملا لاملا اهيلع قفني ىلا ةيحطسلا رهاظملا نم هارث ام ليلدب

 ىلا تائيسلا انركذو اهانأرق ىتف ةيمسرلا ريراسقتلا ىف حاضياب ةنييم
 ءايتسالاو رجضاا نم ءىبث انيلع ىلوتسإ اهب نومتوي الو حلات ال

 ضارملا نع لوح دق ادسج ةئيس ةلاح ىف اضإرم ملام ابديط تيأر ول

 الثم قالخالا لع يف ةلوطم ةشقانم ىلا ملأتلا نيكسملا

 تقفنأ رصمةموكح نااة.:4 ةنسهر رقت يف رمورك دروللا ركذ دقو

 نومفدي نيذلا لغأ نأ حرصا هفارتعا عةميدتلا ران لاو نونفلا ىلعا ريثك

 دقفر ومالا هذهب مامهالا وةانعلا يلع مولمحيام قرلا نماوئلب ١ بئاربغلا

 راث آلا ةحاصم يلع هينج فلأ 6 خابم ةريخالا تاونسلارشعلا يف قفا

 هينج فاأ ١4 اوققنأ مهنا6 هينج فلأ ؟00 هيلع قفأ فحتم ءيثلأو

 هينج فلأ ٠؟ كنركلا يفاوققتأو . هئادوجومل ليج جمانرب عضو ىلع

 وفدا ىف اهظفحو ران آلا عاجرتسا ىلعوهينج فلأ 8م دوجولا سنأ لو
 راث الاب ةيانعلا ىلع هينج فا م؟ اوقفنأ هسفق تقولا ىفو هينج ٠6٠١

 ةيرعلا نونفال ةلاخبتك ىلع لمتشإ افحتم اؤشنأو ةيطبقلاو ةيبرعلا
 نم ةيوئس ةناعا دمتست ةناخبتكلا هذ-هو هينج فلأ هم ابيلع اوققأ

 ى هينج ةئامسخ فاةوالا ةحاصم نمو هسينج 45.١ اهردق ةموكحلا

 فالآ ةمبرأ اهلصأ ءارشش يعاوقنثأ تاكوكسمو دوقن ةعومجاهيفو ةنسلا
 ةرشعةيردنكسالاب ىنامورلاىنان ويلا فحتملا ىلع اوقفتاو م4 ةنسهينج
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 يف ايجولويلا لق تاق 2 ةيونس هناقفنو هينج 2

 يف اوشا اًؤشنأو اهل افحتم 2 قشنأ دقو هينج فلأ ٠6 ةيااملا ةنسلارخآ

 لزالزلاوةيوجلا داصرالل ةيرصملا تادملا عيج ةيواحةلاخدصرذاواح
 ةقيدح يلع هينج / 0١٠4و ةيملعلا ثحاوملا ىلع هينج فالآ هاوققتأ مث

 يف كمسلا عدوتسمو اهب ةيانعلل هينج ؟"..و ةرهاقلا ىف تاناويملا

 كامسالا ةشيم» نع ثحبلل هينج ٠٠و اهينج 1١6١ هيلع قفتأ ةريزجلا

 مسماباوص سيل ليبسلا هذه يف لاومالا هذه لك قافئاف.لثلا ىف
 ىلا رهاظ ليم نم ةمالل دب ال هناذ ةييجاملا ىرخالا رومالا دوجو
 اقوشن نآلا ىنح ةيرصملا ةسمالا رهظن لو اهيف بغر نا لبق نونفلا

 رومالاب ةيانعلا بابسأ تايجاسحلاب ديرأ انأو رومالا هذه ىلا ادطعتو

 هذه ىلت امنا ةيعانصلا فحاتملاف سفنلا ةمارك ظفحو بيت رتلاو ةيحصلا

 ىتسم ىف نونفلإ ةمالا دادعتسا ىلع ةلدالا امأ اهمدقتت الو تايجاأ ١

 ق«و ةيمومما هلاوحأو ةيحصلا ةيانملاو همسج ةفاظني مث مكي درفلا راص

 بيئرتلا ةلقو ةراذقلا ركنتسا يتمو تاماجلا بحأو تاركسملا فاخ
 دحال نكمي ال هناف الاو هفطاومل اكلام راصو ةنيكسلا سدتلاو هلزنم يف

 نا دعب الا اهنم ديفتسي ناو ةليملا تاعانصلاو نونذلا اياهم كردي نأ
 ةيبدالا ةبجولا نمالا قرطلا كلتتسيلو ابيل ةيدؤملا قراعلا ىف لقنتي .
 ءاشنا لبق ةريثك تاجاح دس نم دبالو طقف ةيقوذلا ةبجولا ال |

 الوأ ممميلعت نمدب الو ايلع ةلالدلل سراهفو بتك دادعاو فحاتلا ٠
 هرفلا ىترو قارلا ةدصلا لع ىهامنا نونفلا نا مهموغتىتا ةيئادتبالا مولعل
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 نوليعي ال مرف ىلاتلابو اذ_ه لك ةمالا 5 ”دحأ ىرأ الو هتيصخش ىف

 مم بءاذريصب اهئاشنا ىلا نوقوترالو ةمفانلا دهامملا كلت ءاشنا ىلا

 تاعانص'' فحاتم مه نونيي نيذلاف تايلايكلا هذهىلا هجاحلاب نو رءشيال

 ةمالا ءاطعا لبق . زيذلا نم الدب ارجح م4نومدقي اما ةميخفلا نونفلاو

 اهيلا ليملا بعشلا يف هبفي نأ بجي اهنم عافتنالا يلع اهلمو نونفلا كلن
 ؟ كلذ ىلا ليبسلا فيك و- اهيفةبغرلاو

 اموقب طّيحي اه كتفال ةدددش برح رابشإب الا لانيال كلذ نا

 ةبانلا ىلا ليما موملع . ةعاشإلا لماوعو ءاشثلا بابسأ نم ظيلا ءوسل
 . ةجعزملا ةعاشبلا نم مهتشيعم يفام عزت ىلا ىلا_نلابو ةيحضلا رومالاب

 اومدق قفاوملا تقولا فزأ ىتف ةمالا قالخأ وفيك . الوأ قيرطلااو دبم

 لئاقلا يأر ةحص نم ايئاهل لمالا اومطقاو ةينفلا تالاكلا هذه م

 فءانملا ضءب باوبأ اهل حتفت نا وه ةمأ لاح حالصل مزايام لك نأ

 انبط ةعوبطم اهتايوتم سرارف اهباوبأ ىلع عامت ناو ةميدقلا راث آلاو

 سيق قرو ىلع اليمج
 ةتفاوممدعب هلةقالءال لافطالا تايفو دايدزا نأ نوفظوملا لوَقي

 ةدوجوملا تامقتتسملا وأ كربلا ريظن ةيحصلا لاوحالا رئاسو نك اسملا

 بايثاو تاناويملا لسغو ماحتساللامولمعتسي مهو ةيرصم ةيرق لك يف
 نا لوقأ كلذل ىمكح يف ارئاج نوكأ نا دبرأ الو اهءام اوبرش امبرو

 اهومدرب نا تامقنتسملاو كربلا هذه باحصأ اريخأ ترمأ ةموكملا
 نا نآفلا ىلع انلمحيام ةقباساا ث داوملا يف نكلو تاونس ثالث نوضغ 5
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 قلمتامامأو . رماوالا نمهلك اشم لاح وه ام اذفان نوكياالرمالا اذه ٠

 ليبسال ادحاو ارمأ اورق مهنا نيفظوملانم رهاظلاف لافطالا تايفوب ٠

 لافطالا تايفو ل ادعم يف ةدايزلا نان ومعي موف هنع لودملا يلع مول ىلا ٠

 تابمالا تناك اذا  لوقأ ىننكلو . ماعطلا ةدوج مدع نع طقف ةئشان .

 ؟ تايفولا ىف ةدايزاا تءاج نبأ نف ةركنملا نوناداع رينت نلو ريغت م

 رفوأددعةمالسنا_نيرخ آلا ىأر ةحصلا ةحلصم موم ريدم ىرإ له

 هتافو ؟ رطقلا هلمتحال امي ىلاهالا ددع ةرثك ىلا يدؤي لافطالا نم

 نويلمنم رثك أ نآلا هيف سيلو - ابروأ مجح ىف وهو  نادوسلا رمأ ٠
 نادوسلا ناكس نا رمورك دروالا لاق دقو ناكسلا نم نويلملا ثلثو .

 هنا ىرمعل ةريثك تاونس يف ةرهاظ ةدايز مهددع ديزي نا لمتحال

 عاسقلا درهم ناف ىثالتب ىتح رخآ ىلا :ن نمكم نم هلتق بجي ميقس ىأر

 مظع ررض ىلا ىدؤي يأرلا اذه لوبقب ٠
 هده ةدإو لرم  فوملاب قامت ايف لمأتل رخآ مضوم كانهو

 ةلاطلا يف ميقس أدم « بسنالا ءاقد أدي. لاف رطقلا ةعس نع ناكسلا

 ةعدقلا» يدابملا قبت : لهو ؟ ىدس نأ. ١ ىنح انتايح لبف الاو ةرضاملا

 ىفغم ةيجره ةمأ يف ا.ميبطاس ومان ىأرلا اذه ربتمي ناك دقت : ن آلا ىلا :

 نوكيال نا بجيف ةيئدملا اهتلمش ىنلا ةيقارلا لاوحالا يفاماو اهدبع ٠

 ٠ كلذ نم ءىث

 لك ةلازاو ةجام» وه مظعالا ةييندملا ضرغ نا يف بيرال ذا

 حجعزمهناف كلذ يف مظملا ضقانتلا اماو اهثدامسو ةمالا ةحبم يذيب رمأ

 ٠١
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 مهنا انشهدب دسقل ىتح لاح لك ىلع ايوروأ فطاومل رياغمو مايفالل

 ةل-يلجلا لامعالا نا نيقي ىلع نحنو . ليلق نمز ىلا ولو هعويش اوزاجأ
 هناذ ىف ةعرج وه اماو ميكسلا داقتعالا اذه ءاقب عم مثال

 بابلا » ًادبم ىلع ةظفاحلا ةلاصلا ةموكملا تايضتقم نم نأ

 لوخدةيرمل لاجمل حاتتفا ىنعمب لب فولأملا ينمملاب سيل نكلو « حوتفملا
 ملاهنا تمزيىتم اهطالغا ديزت ةفيعضلا ةموكسملا نإ . ربيثتلاو حالصالا

 ةيوق ةموكح نم اريثك رفوأ ابطالغا نوكنو ةدسحاو ةرم»ىلظخم

 رسم انرومأ ءايلوأ نا ولف . هب موقتو حالصالاب فرتعت نا فاذخحتال

 ةيوكطارومأت ركل مهيصعيوءد نم اوضفخو مهئالماعم يف اوعسو"

 اصوصخ رخئا ءىث أطخلا ىلع رارصالاو ءىث مْزلا ناف لاح نستحأ ىلع

 . ةيمسر ةقداصمي راربعألا كلذ ديرأت ىتم

 ناف . ةبررغ لك اشم ضعب ريخالا نمزلا يف رصم تدجوأ دق
 دبالو . ةئيمم ةطخ ىلع ترج نا دمب ةريح يف تعقو ةيمسرلا ةثيملا ْ

 كلذىلا ةيدؤملا لئاشولا تناك ا.بماحلامعأ لع قئانلا قيبطت نم كلذ عم

 ةميظع ةقشم تدجو ةيمسرلا ةئيحلا ناف مئارجلاو رسيلاب قلعتام كلذ لاثم
 ىفاريثتك منذي دبتسملا مك املا نا كلش الو ةحيرصلا قئاقملا ةبجلوم يف
 ولام ةقفاوم ريغ ةطخ ىلع ىرج هنأ ةحارصب فرتعا ول رمالا ىبتتم

 ةطساوب زوفلا زارحا نم هلواحي امو ةلزعلا نم هسفنل هدجوأام ىلع رصأ

 ىدادنتسالا ديك قا

 وهو نردتلا نضرم راشننا ةلأسم كانبف مئارجلا ةذايز نف الضفو

600091 



 « ما

 هراشتلا داز دقو . نامزلا فلاس ىف للاهالا دنع افورعم نكي ماد

 ظملا ءوسل ىهو ةورثلا ةدايز رثأ ىلع ةشيمملا لاوحأ نيسحت نع امر

 مظعأ نم تفيهورب ميلو ريما لاق . اهتدايزا بسانم قر يلع لدنال
 ةرذقلا تويبلا ىه ةينردتلا ضارمالا بابسأ ماظعأ نا د ارتاكنا ءابطأ

 رئاسو دسافلا ءاوملاو ةراذقلاو مامطلا ةنفاوم مدعو ابيف ماحدزالاو

 « رثفلا بابسأ

 ثيحى رقلا يف هنمار ر طدشأ ماح زلا اهيف رثكي ىتلا ندملا ف ءادلا اذهو

 يلعىرقلاو ندملا يف اوذختي ملمهنا ىلع تاربطملا اقم موقي قتلا ءاورلا

 مئارجلا ةدايز نأ بررالوهناجه درلاهدحو ةيفاكلا تاطايتح“ !ءاوسلا

 مدع ىه  دحاو ببس نع ةرشابم ةئسشان ضارمالاو لئاذرلاو
 صقتلاو ندملا يف لاما'و نيحال_فلل ةملاصلا لزانملا نيفوث ءارو ىسلا

 نم هفرعي ىذلا اف ةيحصلار ومالا ةاعارم ءىدايم ذا مدع يف ميظملا

 : عراوشلا يف ارورم رعققو جلاس وأ ىضرع رئاز رومالا هذه لك

 مماكجأ اودبأ سائلا نم ريفغ مج كانهو قيم لتصأ:م ءادلا ناف

 ارتاكذا .هترفو اسع ىضرلا نا . ةيجراملا ةمظملا نم هوأرام ىلع ءانإ
 ةديدجلا ةلاملا ذه نأ سانلا لع ا ريثك ههوش دقءاخرلاو رسبلا بابسأ نم

 ةمدقتملا ةيئدملا ةياقول ةيرورسضلا رومالا كلت ا,تفاونال
 مدقتلا بابساب مثم الو رومالا هذه لثم ىعاربال ىذلا ماظنلا نا

 هاةمقن هنكماو ةمعل سيل ةيساسالا

 هراوأدقأ 8مم
 موتا عمل هزل 00081ع انالاا/ عمك 0ع ضال معلنا
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 ىعساأتلا َتَلاسرأ»

 - زيزعلا ىديس
 : اهفلرلا لزانم حلصأ نم ادبيحص اءفن ةرهاقلا ةثيدم عفني امنا

 ؛ءانييف نألا ةفولألا ةقيرطلا نا رهاظو . لماك حالما ىلا جاتحت ىبف
 ءالو, ةيوه_ص رثك أ ليقتسملا ىف اهحالصا لمت ةرضاحلا لزانملا

 :ىهامناف الجاع ابمده يفتي ةرهاقلا ىف لزانم نييمآ نم نا لبسأ

 : امل ةاهاو انتيندم ىلع راع اهدوجوو اهينك اسب ةك انف ةرذه خاوكأ

 , «درب نم سدلو هلي ىلع راثم لزانملا هذه ينني ىذلا ناف كلذ عمو

 .لبق هسءبي اهيناب نال ينكسال ةحلاص ريغو ريجأتال ىنبت لزانم ىه امناو

 ,ءاحأ نم اهريغو ىكسوملا ىح ىف . ةقفنلا يف دصنقي نأ ءىث لك
 ,نيشيرع ىلع رذعتي ينلا ةقيضاا عراوشلا نم ةريثك الايمأ دجت ةنيدملا

 .حابسلا هرك ذي ىذلا ىكسوملا عراش لاح كلذ . ةدحاو ةعفد ابيف رورملا

 .كلذ ميمج نا لب « زيزملا ميدسقلا عراشلا » هلا نولوديو باجعالاب

 سيل ةنكلو اهعيدت عراشلا نوكي دق . شضارمأو راذقأ ةروب وه مسقلا

 .ثوأا نم مهتمالاسو سانلا لاح جال ميج نيذلا نم دحأ ىلع ازيزع

 ُ حايسلا م ءزيا5

 ,امتالا هذه ةدهاشم يف ةميظم ةذل دجي أ اسلا نأ ركنا ال

 ونال ينج الا ةث هد ىلع ةثعاب اهنا زكنأ الو لزانملاو ناكسلاب ةمحدزملا

  ذالتخا ىلع لزانملا سباظيو قرطلا كلنا هتمشأب رينب مطاسلا ةيق ريشا شمشلا
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 ١ يربو

 نكلواباكش ةيمدقاو اهب رت مدعو ارهجح فالتخا ىلع ليج ربظع ابارأ

 ري موةليمجا رهاظملا هذه ىلع فقوتيال ةايملا ممل نا لوقأ فسالا 5

 ةجراحلا ةيندملا رهاظمالا مسرلاو ري وصتلا ةلآ لمح وه وماسرلاو عئاسلا

 ريصبلا دقاثلا اأو . ىجطسلا اه رظنممبجربيف ارو رم ةنيدملا يف ذو رع

 نأركنا ال. ةيقرشلاةرهاظلا ةجيبلا هرغت الو ةيفللا قئاتملا كردي هناف

 امناشنا ةقيرط نال قئادملا ءاشنا ةّميرط املاخدا مدع ىلع مال ال, وكملا

 , جارتسفال نمزلا نحب ملاحبرو آلا تح ةئيدصح لازنال نوما يف

 دارفالا رومالا هذه ين عرش امتافرئارجلا ىف موتلا ةقيرط ىلع ىرجلا

 اضيأ نآلاو لبق نم ابلمع ناكمالا يف ناك : ريثك ارومأ كانه نكلو

 دجوي ىذلا وهو تاقفنلا خاب لزانلا ىنا حاج حبك كلذ لاثم

 حالصا ىلع هربجت نأ ام اموب ثبانال روبمجلا ةيمح نا . اهظع اررض
 هلامأ

 ىني هنا . عدار الو عزاو الب ءاشام ةرهاقلا يف لعفي وهف نآلا امأو

 امتشني ىتلا تالابلباملدبتسيو اهنم امفان انيمث ناك ام مدهمو ةميهاو ىئابم

 تالاجلا ىلع ةظفاحلا تاكمالا يف ناك هنأ ىدنم بيرالو . تائب

 لزانملا ءانبل دح عضو ىأ . ألا تح انكم كلذ لازبالو ةحيسفلا

 نع مممنمو ةنيدملل قادح ةباثع نبت نأ بيب ناك نك امأ يف ةهوشملا
يربكلا ندملا ءايحأ نم ةريطخلا ءايحالا ىف كلزانملا كلمت ءاشنا

 امو . 

 تلا ديغ ةنيدم يف اقفاومذوُكي دق ىذلا بيرختلا اذه ةحابا ل سوي

برخلا ضرامبال كلذ عمو ةرهاقلا اهنوكن نأ دير“
 لباقي لب هلم يف 

 سيل هنأ يصد. قيرف لكو ناسحتسالاو يضرلا يلا برقأ وه ضارعاب
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 : « اه

 ٠ةدساف ةميخو الا اهتبقاع نوكنالوامتالع ىلع رومالا ىرجتف الوؤسم

 ' ةيجولا نم ةموماملا نك اسملا ءانب يف تقفتا ىتلا لاومالا نأ ىلع '

 "نأ 3 مهب ىلوالا ناكو . حالصالا قبرط يف ةبقع فق ةيدصلا

 ' ىضاملا لاعأ يف بيترتلا ةلقو يرخأ نادلب يف ماو لشفب اوظعتي
 اف .اليوطانءزواقاشالمهحالمصا مزاتسي دساف ساسأ ىلع :ىببامنأا وماعيل

 ' عمةيحص ةمظنم ثوب ءاشنا ىلع كالمالا بابرأهركنال ةموكملا لاي

 ةءاوهلاورونلاك ةيحصلا لوصالا ةاعارم

 'دجوت نأ عيطتسنا اهئرادا اونسحا ول ةرهاقلا ىف ةلماملا ةوقلا نا

 ٠ نامزااو ثوامغيال مهنكلو ملاملان دم رئاسل انسح الاثمدعت ةميظغ ةنيدم

 «ةنلؤم ةرهاثلا حبمتو ةقفاوملا ةصرفلا توفت نا ثبلينالذ امارس ىئضمي“

 ' دصاقملا- رئاسو ةفلتخلا اصملا نم كانه اع ةيحص ريغ تاعومم نم

 ' ميسىلا تاقبط سخخ تاذ لزانملا نولمجي مهناف ةمظتنملا ريغ ةيصخشلا

 ” !اوزيفةلمهه ةنيدعالاقيلتال لامحاب وم وةيو.راجسشالا نومطقبو تاقبط:

 ةطمشوتملاروصفلا”“ '
 اهنوعطقي مهناف كلذ مو ةيرورضاملا ررقف راجشالا :يفرمالا امأ

 ؛ مازتلا طخم .لي_ وحن ناكمالا ىف نا . مارتلا كالا ١ ءاتننال موسملا ظل

 ؟ىأ نا .-اهان رسخ.كشتف اهانمطق ىتف ةزجشلا امأ أوك رخآ ةيحان يلا +

 * كلن ادع راجشالا لصأتسي ىذلا هتحتسام نود نوكيال باع

 :: ةقاومابلعجتو عرا وشلا ىلع ابلظ ةكرب قلت ىتلا قاروالا تاذ راجنشالا

  مانقافاموصخو كم لك يفا منطق مف كلذ غو غارت دل”
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 ينو رمالا اذه ىف اهريثل ةودق ريخ نوكشُ نا ةريدجلا ةنيدملا هو.

 ناك رصميفقفاو امو لوقت نا ةريغصلا ندملل قحبو رومالا نم هاو

 اندنع امفاوم

 ةرهاقلا اوربخ يذلا سانلا ابيلع يشع يتلا(زي رافالا) ةلأسم كانه مث ظ

 عراوشلا دحأ اوهوش دّنف كلذ عمو ةمساو تسيل قراتلا نا اوملع

 ةضيرع هيف قيرطلا تناك دنف ىنيملا رصقلا عراش هب ديوأ اذ ىربكلا
 ةعلرا نع قيرطلا ضرع ديزب الو نالا كلذ لك ىثالتف راجشالا ابالظن

 ىف ةعيظف ةعرجو نونج لمع وهو هنم راجشالا اواصأتسا دقو مادنأ

 اذه نا ىلع . ةنسلا رورش رثك أ ريع يف ديدشلا رملاب رعش نم رابتنا

 اريثك ةيذؤملا ةفيخلا رصعلا تارثؤم دحأ ساسأ ةقيتملا ىف وه لهما

 اذهيف رمالا نا مف رخآ ءىشب هلادبتسا مدعو ءىث فذسح اهب هيرأ
 نم نا .اهناكم اهريغ دادعا عيطتسي ىذلا اذ نمراجشالا ىلع رصاقلالا

 دعاسانأ لمأ ىلع نالا لمفأ ىننكل هرءأ ىفشا ءىشنع عافدلا ثبلا ١

 ىرخأ نك امأ يف ةيقابلا راجشالا ظفحيلل

 «مىثال ثم ريخ فيغر فصن » محلوق زيلكن الا لاثمأ يف ا

 لضفأ وه قالطالا ىلع اص ريغ هنا ندنل يف ررقي ىذلا قيرطاد

 الثم ةريزملا يف تابرملا ريس لسحم ىلع قيرط دوجو مدع نماريثك '

 ضرع ىف ىثملا ىلا تابرءلا بوكر نوكلعال نيذلا رطضي ثيح

 دايجو مهتحسي لييوموتوالاو مهسودت تابرعال نوضرعتيف قيرطا |
 مهيواق ترجح نبذلا ءايالا

 ا : 5 ةاوالدعل طرب (006 1 انالاا/ عمك



 ]روس انيستا التل الا اا1ل/ ١13 ١

 ةدعو
 ةعراق ىلع ةاقلم ءانبلا تادعم ىرث نأ اريثك ةفولأملا دهاشملا نمو

 ىلا ايلاف ةدتمم ىهو سانلا رورم نود لوح اءينم ادس ةفلؤم قيرطلا

 هانثأ اصوصخ ةميظم راطخال تاناويملاو ةراملا ةضرعم قيرطلا طسو

 نا ين#ي لب اكارحأ يدوتال ةموك.+لاو امفعضو راوثالا ةلتل ارظن ليللا

 اودسو نا ةمولسءم ةرجأ لباقم نيثانبال حيرصتلا نم ديفةست ةموكسملا

 ةنيدملا ءاحتأ عيج ت "الم ىتلا تاوبقلا ىف لالا وه 6 ةيمؤمعاا قرطلا

 ىفعال هنا م-مئابجاوب مايقلا يف تايانبلا ىثتفم لامها نم غلبو
 تحن هلاكس نفديف ءارقفلا ءايحا يف لزنم 0 ىتح عوبسأ

 همدر

 ةيردنكسالا ساجم اوريجي ملاذامل - لوقيب نأ داتثلا بقا رملل نحيو

 ةروب ىه ىتلا ةرذقلا خاوكالا لادبتسا ىلع الشم اطنط ساعو ىدلبلا

 لاهالا غلبم نيب يدلب سلجم ة ةرهاقلا يف سبل .٠ ةبارم لزانع ضارمالا

 اهناذب رمالا ىلوةن نأ ةموكملا ىلع بحي ناك نكلو . ةءافكلا ةلقو

 اماموب جاتخم فوس ةسئيدملا نا مث . احلا ةلأسع قاعتي ايف لقالاب وأ

 ةصرفلا تاوق دنع اهملا ةجاملاب نورعشي مهلكلاهيف ةحيسن نك امأ ىلا

 فمن نأ ايلع رذعت هنا ىتح رومالا رئاس ىف لاحلا اذكهو

 ابقيقح كردي نأ ردقي الو ةرهاقلا يف ةيحصلا لاوحالا لامها ةقيقح
 نوفضصاولا كفصيام قوف اهنال . ناسنا

 مامن رمارتم نغفل غلبت ةرهاقلا يف عراوشلا ةحاسم نأ

 ” ىمحنال عراودش اهيفو طقف اهنم ةلاملا يفاالالا م ادكملاب اهنم اوفصرب
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 ثنبل هامسلا ترطمأ اذاف ةفصرالا" نمو حالصالا اذه نم ةسيلاخ

 ”المتف اهنالجمإ لوحولا ضوخت تابرعلاو ةريثك عيباسأ اسبيف هايمل
 شيمي كانه ثيح ةنفملا ةرخمالا نم ةدعاصتملا توملا ثعاوبب ءاوحلا

 نا رصم يف ةماعلا, صاخ رمأ لك ةجلاعم ىف ةفولألا ةداسعلاو . هارقفلا

 كردأ اير نكلو اريطخ سيل رمالا نا معن . لاههالاب لماعي

 رمالا ىفام لك اذه سيلو حالصالل الاع كانه نا لمأتلا ىدل موقلا
 نم ريبك مسق ىلع ةفرشم ىهو اهظع اعافترا ةمسفترم لزانلا ناف
 نا ىلع . تن هاوه نودب اودي نأ سانلا عيطتسي نا لقو عداوذلا

 ةريشع وحن يقي طسسولا كلذ يفو رهزالا ماق ءاحالا كلت لشم ىف
 ايرتفدلا اهنمو راذقالا نم ةئسشانلا ضارمالا نا ررقمو بلاط فال

 . اهيرذ اكتف نيباصملاب كتمت اهريغو تالابسالاو سوفيتلاو ديئوفيتلاو
 تاااصحا انيدل نكلو « هنومهوتت اهف نودلاإت متنأ اه » موق لوقي دق

 ضارمالا نم *تاباصالا نايب انفو ةيضاملا ةندسلا نع ةحصلا ةحلصم

 دسقف . ةيقيقملا ثداوإلا زيثع بير الب ىهو طقن اهنع فرعلا ةيدعملا
 ةرهافلا بيصت ناكسوفيتلاب ةافو ١٠م هرساب ىرصملا رطقلا يف ثدح

 ة:/اهشم وه: ديوفيتلا ةافو هدعو فصنلا نم رثك أ ىأ ةافو همعاهتم
 يفام رخآ ىلا ةرهاستلا ف سبع 0 ةدح ايرتدل تايفوو ةرهاقل يف 1

 ةلاطالا نم ةدئاف الف اذه لثم نم ةلمملا تآأصحالا

 ءاينغالا مسق نم ةديدجلا تايانبلا يف اه.دق - دقاي ريتفدلا نا مث م

 ٠6٠ نيب حواري مسقلا اذه يف لزاخملا روح لدمف . ابيدع كلذ سيو
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 - ناطايتحالا نم ةيلاخ ىهو ةنسلا يف ةثامبرأ ىلا ةثامثالث ىلا اهينج
 ةرهاتلا ءايحا نسحأ ىف ةنانملاب ةربدج اهنوريتميال ىتلا ةطيسبلا ةيحصلا

 هبف لزنم ماق اهئئاج ىلعو تاونس ثالث ةدم ةلءبم راذقأ ةروب دجت

 الوط اتمز اهئامهأف ةحصلا ةحاصم ىلا مهاوكش اومفر تالئاع عبرأ

 فيوسل نم عئامال نا ىأتراف ايف هنأر ىري نا شتفم ىلا دبع اريخأو

 ىرخأ ةنس ىلا مهاوكش يف رظنلا
 هاد وه كلذ لك ىف ببسلاو ديزملا نع ىنغ هتحرش يذلا يف نا

 تاونس هئم توكش رمأ ىلع نيشتفملا دحأ علطت دقق . فيلا لاهالا

 نأ هئم الع هتاذ ىلع نيمأ وهو عفان لمع موقيال هنكلو ةريثك

 حادتقاب اهتحار ريدك بجي الو رمالاب مثمال ايدل لوئسملا ةحاصملا

 فيظنن نم دبالوةظقبلا رودىنأينأ دبال نكلو. تاحالصالا نم ءىث
 ىفتقا اذا ؟ كلذ نوكي ىتم نكلو تائيسلا هذه ةلازاو راذنالا هذه

 هنودبو حالصالا نم دب الذا كلذ نكيلف نيفظولا مومت لزع رمالا

 سانلا ىلع ىغمي
 !قي رهلا نم ةيامقتولل تاطايتحالا نم هوذختا يذلااف اذه قوفو

 امناودأو ةديدجلا ءيناطملا ةبانب ءازج ركشلاب ةريدجف ةموكملا امأ
 ضب دجنل ليمخلا لجرأ تحت شقلا نم اليلق اوعضي نأ ىنمثأ ىتنكلو
 ةرهاقلا ةنيدم ةمالسل ةديحولا ةبانبلا هذه ىفكن له نكلو ةحارلا

 ةيناك اهنا دقتعأ الف !'أ امأ 7 ناسنا فلأ ةئاميس وح اهناكس ددعو

 يف مظع قيرح نع ةنجئانلا تايفولاو رئاسملا يف رظنأ نأ ىثخأو

00091 



 «مو

 نوتوع فولالا نا كشال ذا اهيف ميظنلا ماحدزالا يلع ىَس وملا ةيحان
 ةءسلا ىه اف روكذملا ناكملا ىلا لسصت ءىفاطلل نا انلق اذا هنال اهف
 ىلا قيرحلا مالس نباو ؛ ةريثكلا تاخضملا نبأو عراوشلا يف ةنئاكلا

 ؛ اهيلع سانلا وجنيل تابط 7 عافترا ىلا لصت
 ماعلا ندم عسيجج نم اروث لقأ ةرهاقلا نا لوقأ رانلا رك ذ يلعو

 ةشردملا عراوشةرانا تركتحادق ةدحاوة نك رش نا وه كلذيف ببسلاو
 راكدحالا تاكرشىلا صاخ فاطعلا ةموكحالو ةريثك احابرأ حبر ىهد
 نع ريخالا لانشالا ةراظن ريرقت ينو ادوصلاو حلا ةكرش لثم نم
 حيباصملا نممزاللا ددعلا فصأ انيدل سيل نأ حبرص فا رتعا ١.4 ةنس
 فيعض اهزاغو ةديمب تافاسم ىلع نئاك اهنم دوجوملاو ةنيدملا ةرلاال
 نمدحاو باج ىلع حيباصملا اورانأ ةرئقم ىلايللا تناك تف ءىدر

 قرطلا ىناج
 امبرو راكتحا ةكرسش اضيأ ىهو ةرهاقلا هايم ةك رمش نع ةملك ىلو

 هاسيملا نا ابلاغ ثدحي كلذ عمو ةو رث ربعم ىف تاكرشلا مظمأ تناك
 فض نء اريثك نوكشي سانااو رألا ريثك موي ىف ةنيدملا نع مطقنن
 ,ةئلاثلا او ةيناثلا تانبطلا ىلا هاياا غالبا نعزجعت ىتح ةمفادلا ة وتلا

 ةريبكلا ةدبدللا تايانبلا ىدحا يف رانلا ثبش اذا اذه دعب رظناف
 ةبطلا ىف نينبك اسلا لاح نوكي فيك ةريثك تالئاع نكسا ةدعملا
 + ايلملا .

 راشتنا ىلع ثمان هلا . بيجع هرمأف ةينطولا ءايحالا يف رابغلا امأ ّ

 0رأوأمقأ مم ماو 260 هرب 600 6ع
 انالاا/عقكا 17 08 صال 0818



 ووو | اسس ليز اال الثاللا الاانا اه
 ل

 (معي)

و رصم ىف ةريثكلا نويملا شارمأ
 سدشلا روبظ ةرهاظ ةَتيقملا هذه

ا ريثك لمع وهو هايمل شرب رابغلا نم صلختلا نولواحي ىلاهالاو
 ةمفتل

فثاو هايملاىرتشم ىلا نورطضإ مهتال
 قرطلا لمجي هايملا شرالةليلق ةدئا

صنتي موق ٌكانهو رطملا ةريثك ةلحوم
 ةيقذلا هايلا تورتغي الف نود

ع ةميخو بقاوملا نوكنو شرا
 ةرالا ىل

صي نم لمحت قئاتحلا هذه لثم نا
 رصم ىف هىث لك ءارطال ىن

مأو راكنتسالاو رجضلا ىلع
لوعضي معاق توببلا راذقأ ا

 عراوشلا يف اه

خ ناوأ كانه سيلو تاي رعلا اهذخأتل
 تايلايكلا نم اهنال اهفعضو ةصا

إ مهتبأردقف ةيزا ربلا دا اولا يف لالا كلذكو ةروظملا
 باج ىلع اهلومش

ا يف ةيسيئرلا ءايحالا دحأ ىف قيرطلا
 هذه نا دك أو . تاذلاب ةرهاقل

لاو ةريغصلا ندملا يف مظمأ لامعالا
 ةرهاقلا يف اهنم ىرق

 حببت ىنلا ةيسيئرلا ةحلصملا نا
 ابضقت لمجت لامجالا هذه لك

مأو لجاملا حالصالا مزلتستو ارهاظ
 ةيحصلا تاطايتحالاا مها اوعد ا

لاهالا تادامل ارظن ةنكمم ريغ
جحو زجاملا ةليح ىبف ةرذقلا ى

 رصاقلا ة

ا لثلا نا. راقتحالا و ةناهتسالاب ةريدجو
 ةيردنكسالا ةيدلب نأ حضافل

 ثا عم ةرهاقال يدلب ساع باطب ثارتكك الا هلم ىلع سانلا لمحي

 ابتحرش ىتلا نم حبقأ ةلاح دجأ ال

ةراشالاب الا هذه قلاسر مخأالو
 قرذاللا ىبدالا حالبمالا ىلا 

|هاوسو ةيردنكسالاو ةرهاقلا
 باد الا ىف ةحابقلان اف رطقلا ندم نم 

لجخ نودبو ةيراه ةنذملا فالي اهناجرك طمبأ يف
 رانا ةبار ىف 
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 «دو

 باتريال لجرةدامشُب ىلوق ززعا نايبلا اذه يف غلابم ىتا لاقي ال تحو
 بيرقدهع نمةرهاقلا فصو تبلب نارطملا ناف هطوق ةحص يف زيلكنالا
 ديت لوتلا اذه نم ىوقأةجح ىأو « سفتلا ربت د اهنآ هلوقب

 1 ؟ىاوعد

 ,لاههاو ابيفتنك نهم مئادلا ضا رتعالاو ىوكشلا ىلع درت ةموكملاو

 تازايتمالا ناو بناجالا نه ءايتشالا ءالؤهرثك أنا يوعدب ىوكشلا

 اهتلوص نم مييمحت :
 ىلا اندنع ىعاينتجا رش لك ةبسن ىلع مايالا هذه ىف اودومت دقو .

 جالع كائهو مهصقن هب نورتسي باقن تازايتمالا اماو تازايتمالا

 ٍ . هلامعتسا ةموكملا تءاش ول لاثملا بيرقو امون عفا

 ءاسحنالا ضب راكت»اب ىغةيىوبدخ لاء رمأ ردصي نأ هب ديرأ

 ضي رمتلاو لمعلل تالحابيفأشنيناوةيمومتاعو رشم اهلئاذرب ةروهشملا
 اذه مث ول . عانصال نك اسمو نيدرشتملاو ةزجملل ىوامو ناسحالاو
 عضو نا نع الضف انطسو يف ةيناسنالا صئاقنلا هذه دوجو نم انصلختل

 ةميظع ةدئاف ديفي اكريسماو ارتاكنا يف راج-وه ا بناجالا ةلماعمل نوناق

 نم ردهم وجنتو دالبلا هذه ىلا ءاسمتلا نيف رشتسملا مودق نم صاختلل

 . ها ةربمجم ريهاج اندالب نوتأي نيذلا ةيمورو انيئأ ةلفس
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 آل لالالالا ااا األ قالت لا لاقل ١١١9

 «ملو

 : : - زيزعلا ىديس
 كلذك ىهو تاشهدااو بئارغلا دال, ريصم نإ رئلم دروالا لاق

 لك ىفف ةيمومعلا ملاصملا قاعتي ايف اصوصخ ىرخأ دالب لك نم رثك أ
 هذهرثك أ لماو. ضعب باقرب اهضب ذخأ بئاجعلا ٍبئارغلا دحت ناكم

 ليلدلاكيلاو . ةيئانملاو ةيعامتجالاو ةيلدعلا رومالا يف رهاظ تامترافملا

 , كلذ ةحص ىلع

 ةدش هيفي سابل الو هيلا ىوأي لزنمال ًانئاج ىرصملا ناك اذا

 هاينغالا سبالم نم هارئام ليلدب انايحأ ديدش رصم يف دربلاو  دربلا

 كبمأ دمت ضرملا ناك ولو هئينتال ةءوكملا ناف  ابيف ريثكلا ورفلاو

 يوفبال ثيحب !زجاعوأ اريقحوأ اك !رح عيطتسيال ديمق ناك وأ همسج

 . ممعتلاو لاجالا ةريثك تناك امبر هذه ىتظحالمو . هقزر ليصحت ىلع

 نوثاقلا هيلع بقامي بث بكنتربالوه مادام هدعاسنال ةءوكملا نا ىلع

 بذل ناك اذاف اينذ بكمتريذا دمبالا هرمأب متمتال ةموكحلا ناف الاو

 ابيف نوكي نأ طرش ىلع ةيحالصالا ىلا ةموكملا هتلسرأ ةاتف وأ ىتف

 امنا دالوالا ةيحالصا نال طرشلا اذه ىلا ترشأ امناو . ةلوزنل ناكم

 نقي ىلع تسلف تانبلا ةيحالصا امأو . طقف مالغ ةئامثالث لوزنل كنت

 هذهو ىضاملا ربمسيد ربش يف اهءاشنا اوررق امنا مهنال اهتعس نم

 ةيحالصأ عسنام فصن عسنال اهلملو ائيطب اريس رصم يف ريست لامعالا
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 «م ١
 ةميرشلا نأ ىنخم الو ٠ نجسلا يف هب اونتعا اذلاب بنذملا ناك اذاف . نارلغلا

 نكملورخ ألا اهدحأ ةلاعا ىف نءاضنلاب هنباو بالا لع ىخ#: ةيمالسالا

 اهرسأب تالثاع تناك املو. اماعاعويش علاش اذهىف ةميرشلا مكح لامها
 ليبقلا اذه نم ميني عرشلا مكح لمهأ دف ةريتف نايحالا رثك أ يف

 عومجلا موضع نيذلا دالوالا ضعب اهتمظع ىلع ةرهاقلا يف ىرن هيلعو

 ةلاضلا بالكلا نومازي مو اراهنو اليل عراوشلا نوفوطي هبانب ىرعلاو

 تبكن دقو تابرملا اهلقنتل عراوشلا ىف ىمرت ىتلا لزانملا تالضف يلع
 ريسلا نيش تاديسلا تحبصأ تح تاهاملا ىوذو نيذاحشلاب انعراوش

 هنم نرفني ام نحل ءالؤه ضرعت نم اذوخ نهدحو عراوشلا ىف
 لوي نمر م ىف ةك املا ةتبطلا دارفا نيبدجي اذه لك نع امنرو

 مثكت ةديدجلا ءاصحالا ةحاصم لملو اعوج رصم يف دحأ تومالهنا

 لقاع يأف الاو .نيك اذا ةعمس ىلع اصرحليبقلا اذه نم يتاا ثداوملا

 هجئاتث ركتت ال امب ةمالا ىلع نارثؤتهليلق ةءادرو ماعطلا ةلق نا ركني ريبخ
 ضرعتلاكانبف ماعطلا بابسأ ىلعا رصاق صقنلا سيل ظل اءوسلو ؟ةميخولا

 ضارمأ راشنلا ىلع ثعاب وهو اهئرارحب ترهتشا دالب يف ديدشلا دربال
 خويشلاو نابشلا راما ىلع ىغذتف نيك اسملاءالؤه اهب باصي ةريثك
 هذه لامحا لعهرمت ىف طسوتملاابعم يوب ىتلا ثداوملا سفن يف ىتح
 نادلبلا ضعب ىف هنم رثك أ رصم ىف رقفلا نأ, مزجأ ال [1 ١ باعصلا
 رقفلا نأ ىلع ةعطاقلا ةلدالاو ةريثكلا نيهاربلا ىدل نكلو ةيبروالا
 اهعنمو اهتلازا ناكمالا ىف بابسأ نع رثك الاب ءىثان رصم يف

 تراونق1 م١
 كل ا 6ع اناللا/ عكا 0ع ضال عم هللاخ



 ١3  1سم سس ل 14مم ملال لالا اا ل ا لل الذل .  ..

 «ةمسؤ
 اهيفقارتاكنا نع لاثم انمامأ : ءادلا اذه ةجلاعم ىلا ليدسلا فيكف ١

 بجاولا أب ىشقي ةريثك لايجاذنم حرام هتالع لع وهوءا رقفلل نوناف

 دق اسنرف نا اضيأ تملعو ءارقفلاب ىتمت نأ ةسموكحلا ىلع مزاللا

 نوفرتميالرصمىف مهلااف . ةياغلا هذه لثمل !نوناق ةنسلا هذه ىف تءضو

 زيدكنالا نم رومالا ءايلوأواقفاوم انوناق نومضي الو بجاولا اذهب

 ؟ انكم كلذ ناك املك اهيلا ةيب رغلا ءىدابملا لاخدا نودوب

 ةنس سطسغأ» يف درو دقق لاؤسلا اذه يلع ىمسرلا باوملا امأ

 تاعورشانادرمورث دروالا لاق . ىزيلكنالا مومعلا سلجم يف 64

 ةزجملاو ءارقفلاب ةيانعلا ىلع ةدييك غلابم قفنتن' رصم ىف ةينيدلا ةيمالسالا

 ىوأمكانهو . ةئس لك ةلئاط غلاب عربتت ةيمالسالا ةي ريما ةيممججلا ناو

 ةفاتخلا ةينيدلا تايمبللا ناو ميبهاذم فالتخا يلع لافطالا لبقي ءاطقال

 رخآآ ناكم ىلا نالا ةجاح الف هيلعو ءارتنلا ةدعابسلا الاومأ تبتر

 « ليبقلا اذه نم

 نأ ول - لوقأ مظعلا ةقثلا اذه لثم ىأر بجاولا ربدقتلا مف ظ

 ىلع كلذ ريغ عسل ضر رلخب عوضوملا يف لمأت دروالا بانج ظ
 ةيممجلا هتعزوام عومجم نا وه دحاو ليلدب لوق ديؤأو. + مقتسم ه طخ

 ؟ه:ةنسلاهذه يف غلب ناسحالا نم اباكش يف ةديحولا ةيمالسالا ةيريملا

 ةجالا نم هارن ام ىلع ر حبلا يف ىقنت ةرا 3 خلبملا ذه دعب الأ . . ايرصم اهينج

 8 ناسنا نويلم رشع دحأ نع اهددع لّقيال ةمأ نيب ةرشتنملا

 بلاطم بجاو اهنكلو سدنلت ةنسح تسيل نيجاتحل ةناعا نا
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 «موؤ
 ىلع اهزف ءارق- غلا دمتعا اذا بحي ام ةءظنم نوكت ةموكح نءاف هب

 ناسحالا نء عونلا اذه نا مذ نو اصوصخ طقق ضاملا ناسحألا

 ةرداق تناك ىتم تاناءالا ءذهو . ةمظتنم ةقيرطل ءارقفلاةجاح دسيال

 ىه لب ةنكسملاو رقفال فاش جالع ابيف سيل طقف نيئسحلا فاطملا ىلع

 ضرف هنكلو بجاو ضرف ناسحالا نا ركنأ ال . ةجاملاب ىنأ نأ ذود

 بجاو ىبف كلذ نع الضفو ىبدالا بجاولا الا همامتا ىلع ثءببال

 زوجي بجاو وه لب . هعيزوت ةيفيكو ناسحالا لاجمو غلابملا هيف ررقت ال
 الايها هنولمهي نيريثشك نا . ةريطخ جنات نم فوخ ٍنودب هلايهاو هلم

 مامهأ الو ةيانع نودبو اهوشم اصقان هب لومودي مهدي 0 05 الماك

 نودب مهلام نولذيي مع وأ ءاخسبا ولذبي نأ بحي ناك ثوح ءاطعلاب نولخبيف

 . ناسح الان وةحتس ال موق ىلا نوئسحو ريدقتالو قيقحت

 ةمظنم تناك ولو تاعربتلا ىلع ةدمتعملا ناسحالا رداصم نا لب

 ماظننا مدعو اهدراوم هلل ارظن حيحصلا رّما ةجاح دس نع زج

 ناسحالا رداصم ىقبت نأ ىغتقا كلذل . اهيكو ا-مئاقوأ يف تاعربتلا

 ءادلا مال ضيفخن يف اايحا ديفت دق ةمظنم لاوحأ ريغ ىلع ةصاخلا

 ءاوها ىلع رصاقلا ناس الا اذه لثم نا . هلاصثتسا نع ةزجاع ابنمكلو

 ءاقتنا ىف لداع ريغو ءاوهالاو تاياغلا ىلع اذبم ارصاق لازب الدارفالا.

 نسحلا بيصي امنا .طْلا اذه ىلع ناسحالا لاف. ناسح الا مهيلع فتي نيذلا

 نا لاوحالا هذهيف بانيو رهزا' ىمري ىذلا نأش تخبلا لماعب مهيلا

 هيلع ينخأ نمهنم مرح هب ربدج ريغ مسملا ىوق اذاحش ناسحالا بيصي

 اذ

 0راوأدقأ مم
 ةاوثدعل 0 (006 61 انالللا/ عمك 7 0ع قال عم ههلاه
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 «نو
 نأ لق هلال هبيزو# هوس وه ناسحالا اذه يف صقن ربك اف :نامزلا
 قيرطلاراعهيقلي ىذلا شرتلا عفت اف الاو هلا وحأ نيسحت ىلع ريففلا نيعي
 ىدؤي هحنم ةّمرط ىلع ناسحالا اذهو : اله دحنال يذلا لماعلا دي ىف

 يف وهو . لسكلاو ةليذر' ىلا ىدؤي لب هنم دارملا سكع ىلا انايحا
 هحير لام نم رهاقملا هديفتسي ام رادقمب الا هلئان ديفيال نايحالا رثك أ
 ناسحالا ناف اذه لك نع الضفو . ابيف هحير ىتلا ةعرسلا لث هقفتأ مث
 هلالذا ىلعاثعاب نكي ملاذا هيلا نسحلا ريقحت ىلا ىدؤي ةقيرطلا هذه ىلع

 فدصلا ىلع دامتءالا ةداع هيف ىبربو سفنلا ىلع دامتعالا هنم ىئالي هنال

 امنا ىذلا ريشلا ديزيو هبادا نم طحرف لذلاو لكلا ىلاىلاتلاب ىدؤيو
 . فيلا اهؤاد رشتنيو ةذادشلا حابتذا هناشالم نسحلا دا رأ

 فكايحالا اهب ىي يتلا صئاقنلا عيجج ركذ ىلا ىن ةجاح الو

 ايلاف ىدؤيهنكلو ة:سح هاذ ىف ورف . لئاذرلا نم رتسي امو ىصوصخلا

 .ةارقفلا اهب بكني ىتلا تاركتملا ةمواقميف مومنلا ىلع ديفي الو ةئيس ىلا
 ماظن نسحا ىلعةصالا يرخالا كلاملا ف تاناسحالا هذه دحن كنا ىتح

 . اهلاوحأ عيج يف ةذاحثلاو رقفلا ةملاعا ةيفاك ريغ بيئرتو
 شورفملا بجاولاب ةموكمإلا فارتعا وه ديح ولا عفانلا جالعلاف

 « نوناقلا ديؤي ناو مهتاجاح دسو ءارقفاا نم نيجاتحلا ةثاغا وهو اهيلع
 دعاوقلا ةاعارع ىغةيام دالبلا نيناوق نيب نوكي ناو بجاولا اذه

 ٠ هاشنإ روك ذملا بجاولا هيلع ماق ىذلا أدبملا اذه دبأت دقو . ةيحصلا
 ةومم ضارمالاو :ثداوملاب نوباصللا اهيف لاني ةموكحال تايفشتسم
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 حالصالا ىلا لوصول للدس ىف ةنيعض ةريصق ةوطخ اهنكلو ةيناجم ةيبط
 بجي ةلماك ةمظنم ةدئاع ةموكسملا لخاد“ ديفي ىكلو . هيلا ت رشأ ىذلا

 نا لب ىرايتخا ىري-+ لمعو ناسحا ةفصب ريقفلا ةثاغا نوكنال نأ

 دمي ناو بجاو فاصناو حبرص نح ىلع اينب» اضورف. ابجاوذ وكنت
 ىللاوق' نم ذخؤي نأ ديرأالو. اسنالا عمتجلا ررض ىلع اثعاب هلامها

 نأ ىلا بهذأ ىننكلو ةسيلاحلا ةيريخلا تاءورشمال ضراعم ىتنا هذه
 تاذلاب ةموكملا ىلع ىغتب ةيعامجالا ةيملعلا ةبجلا نم المف بجاولا

 ريقفلا ةناغا ىلوتت نا

 تقولا يف يدؤي ءارقفلا ةناغال مظنم نوناق عضو نا ىنخيالو

 يودملاب ةلئتنملا ضارمالا اصوصخ ضارمالاو لئاذرلا لتق ىلا هسفت
 مئارإ +ا مواقي هنا ام ةدفاولاو

 امو. ميظملا لمأتلاو ىناذلا رابتخالا ىلع اهتينب ةصاخلا ىئار آ هذه

 نأشلا مظع ةقث ءارأب ةديؤم املا الول اهب ةرهاجملا ىلع ًارجال تنك

 ريهشلا بتاكلا اذه لاق ىلسوو ذاتسالا وه

 نأوه ةيمهالا مظع رمأي ةيرصعلا تاءوكملا ميج تمتها دقد

 ةكسلا لاو 3 هذه بابسأ نا بيرالو . نيجاتحلاو ءارقفلا ثيفت

 مهريغو لئاذراا ةطساوب مهسقأ ىلا ر ةفلا اورج انا مهضمبف اري ريشك فاتخن

 هيوفت وأ نمرملا ىعادب لمعلا نع !اوزجع مهاوسو مهاب ان نع هوثرو

 مهالثاع موزيعت نم مهنف ٠ لامعالا ةلقو رسملا ىعادب م هاوسو مهداسجأ

 اندبعاس اذاف .٠ مهدعاسي نم مه سيل مون كام نكلو مهباحصأو

 مل
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 نا من نأ بجيو.ءاسمتلا ءارتفلاب مييواسف نأ بجيال رارشالا ءارقفاا

 مهتدعاسم ىلع مهب راق ىوقي نيذلا دعاستالءا رتغال اهتدعاسم يف ةموكسحلا

 ماعلا ىناسنالا أدبملا هليلدف ءارقفلا ةدعاسم ةموكلا ىلع بجي هنا امأ

 رشي ثيح ةيعامج'.١ ةشيعملا هيف تمظنت عمت لك يف سانلا هيبرب ىذلا

 نء ءىثانلا روعشلا اذه نع الضف نكلو ءابرغال ناوخا مما سانلا

 اهرمي دمت ىتلا ةقبطلا حاج حبك مزاتسلا ةموكلا ةداعس نا دج ةيندملا

 عن نأوه لوالا ضرفلاو ةدئاف نودب لوجلا ابلءيو مئا رجلا ىلا رقفلا

 نأةموكحال قح كلذ مرصتصقنو مولئاذرةطساون مهدالوأ ريقحت نءعابالا.

 ا: مايقلا ىلع مومعلا قفتاف ىنيدلاو ىبدالا بيذونلا اهبذمنو ةمالا لمت

 ضارمالا نء ءارقفلا ذقن

 يلف رداقلا ديحواا لماعلا ىه نايحالا ضعب ينةموكسملا نا مث

 ةعيرسلاتارينتلا نيبو ىربكلا ندملا ىف رهاظ وه ام رقفلا ءاد ةجلاعم

 نونسولا يورال تاجاح كانه نا ىفخي الو ةيعانصلا ليصاحلا بلط يف

 اليقتالم كلذ ناكل نيم انحلا ةناغاب مهدحو مييلا درع ولف اهدس ىلع اعاد

 ةيفارلاةقيطلا تاجاح نوفرميال مما نع الضف ليلقلا ددعلا هو مهيلع

 عوضوم وه ةموكحلاب ررذ قالا نودب ءارقفلا ةناغا نا.ءارقفلا نم

 اذه سلو ةديدع تاءانص تاذ ناكسلا ةريثك دالب ىف ةيمهالا ميظع

 ءارقنلا ةلاعا تا ىاقملا اذه يف لوقأ امناو . نآلا هيف رظنلا انمهام

 ذوميطتسي نرذلاءارقفلل ةلوذبما ةناعالا نم لقأ ن وكمت نا بجي ءاحصالا

 «نماما ناسحالا ىثالب ال ثيحيب ماملا ناسحالا مني نا بيو لمعلا
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 « جلا

 ثيلبالةموكملا ةطساؤب ءارقفلا ةئاغال ليلج عورش لاخدإ نا

 ابنم ةدئافال ىلا ةرضاحلا ةيدادبة-الا ةيوضوفلا ل وحالا ىثالي نا

 لثملا داشرا ىلع ةينبم نيناوق اهماقم موتو ءاقشااو ةذادشلاب قاعتي اهف

 حالصالا اذه لثم راظتنا ثبعلا نءىرأ ىتنا ىلع رابتخالاو ةيناسنالاو

 ها نآلا رصم ماكحأ نولوتي نبذلا نم

 . ةشعميد احلا تلاسرلا
 : -زيزملا ىديس

 فرتمي رصم يف اهريس قرطو ةموكملا لاوحأ سرد نم لك
 رهتاظلا مي_ضافلا لاطلاو صقنلا نم ةدح ىلع اسبنم ةحاصم لك يف نا

 يف اهميجاهنع مالكلا لجأ ىتا ىلع . هحالصاب ةلجاعلا ةيانملا مزاتسي ام

 . موفيظوت ةيفيكو نيفظوملا نع مالكلاب أدباو هذه قلاعر

 ةريطللا لامعالا نولوتي نيذلا ءاقتثا ىف مهدامنعا غلبم نع انثحب ول
 دج ىلا ردت ال مهرايتخاةقب رطنأ اندجول ةيلهالاو ةءافكسلادبم ىلع

 اريخ نودب ري نيذلل ةجعزمهسفن تقولا ف ىهو قرطلا 3 ١
 قئانلا نمد ه٠ ةنس رمورك دروالا ريرقت ىلع عالطالانف . ر
 كاردا نع ما لا زجملا ىلع ةحضاو ةلالد لدت اسهنال ا ظ

 لئبق نم ا ا ةقيرطا ناف رصعم هيلا جاتختام ةقيتح
 00 ةفامالا ان. .+ةنم اوراتع لها نيلدب ةليملا .

 اجيك رويوةنسا

 .0راوأمقأ [مممح
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 ««و

 : بولنهرتسملا مهب هاج ايلمم ؟٠ نيبمآىف ةقيرطلا هذه ىلع اوزجي لو
 نوقملا ةسردم ةذتاسأو نيتملعملا راض>ا يف ءاقتثالا ةقيرط اوعارالو

 , ةريبكلا بئاورلاب مهورغأو اي, مهوبلط تانالعا دئا رجلا ىف اورشن مهلاف

 ١ ةاضقلا دحأ راضحا ىف اسييلا راشملا ةقيرطلا ىلع اودسهتني مل مهنأ اك

 ب نيفظوملا نم مهريسغو ءاضقلا بصانم يف نآلا نيدوجوملا نييبروالا

 : الوأ مزلتسي نيفظوملا نييعت نا ركنأال. بصانملا مفرأ نولوتي نيذلا

 , حبصأ دقأدبملا اذه نا روظب نكملو بصنملل ةيصخشلا ةءافكلا ةاعارم

 , اريثك هب هنعيال ايوناث ارمأ :ءافكلانوربتمي نالا اوحبص أف ناك ربخيف
 , هارفالا ىلا فئاظولا دانسا ىلع ثءاوبلا ةمدقم يف ةصاخلا ةحاصملا اواعجو

 , يفراصو نايعلل ةرهاظ تحبصأ ةقيقملا| هذسه لثم نا اريثك ءوسيو

 , دامءالابالا فت'اظولازارحا نوميطتس ال سانلاراصف اب- 42 رصتلا ناكمالا

 , نمو .الا سيل ةصاخلا ةداصملا ىعادب ليضفنلا حاتفم - حاتفملا !ذه ىلع

 , ميدقلارطأا ىبف . اليوط انمز ابيف قبال ةةيرطلا هذه ريغب ةفيظو لان

 :هيدش مكحلا اذه نا ركنأ ال امل اددبمو ةءافكلاب اتدمع ناك ىذلا

 , تروظ دقو ايضقن ىلا ليبسال ةلداب هديبأت ليسي ظملا هوسا نكلو ماع
 ١ ةراكل ارظن نيهارب ىلا جاتحيال احضاو اروبظ لاسمجالا هذه جنات

 ,, لضفأب ةنامتسالا لامهاىلا ىدؤت ةّقيرط ىلع ريسلا نع ةئشانلا ثداوحلا

 ما ن«لماما قثوو لمملا باب حتف ةصاخلا ةدلصملا ثدجو ىنف . لاجرلا
 تاثساا ناو ةاعارملاو ةاباحلا تشالث دق نا مهوت نم ء ىلع قرتلا

 ف أرلا اذه نالعا مهرسس ولو نيع دعب ًارثأ الا تسيل امينع ةجئانلا
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 « فهو

 نامزلا فلاس يف تاماظنلا دسفأ ىذلا ميقا أدبملا حور نال هدا:

 نا حبشلا كلذ ثبلي الو لبنلا ىداو ىلع فيخلا هذوفت اطساب لازال

 فارتعالا بجي ةقيقح ىهو . ةيلاملا فئاظولا ىدحا ولخن املاح مسجت
 ةيدرفلا ةحلصملا ةهازن نا داقتعالا نم ماظعأ أطخ دجوبال هنال اب
 زك ارمىمسأ يف ىهتاذلاب, صخشانودأدبلا ةاعارم ىف ةعوقلا اهنطخر'

 ذوفناا ناكمىلا |! وصو':ضرفاذا ةمزاللا ةيماسلا تافصلاهذهناؤ ةطلسأ

 نوامب مهلا . اهباوبأ نمال رادلا ةذفان نم ءىجن اهناف موي تاذ ىلئالا
 نييرصملا نيفظوملا ءاقتنا يف نودمتعي نالا ىتح اوحرب امو اهالز«“
 ىونملا لمعال ةمزاللا ةجاملا نع ةديعب لماوعو ءىدابم ىلع نييروالاوأ

 ىلع هداهءا لك لمجال ىذلا ةفيظولا بلاطا ىضرلا ثعاوب نم اهيف ام ىلل
 ضمب ىلا ميظملا زيحتلا نم رومالا ءايلوأ نم ءاسؤرلا ىتت الو.هئلمأ
 مدقتلا نا ثداومحلا تدلأ دف . ابلغشي نم بصانملا يف ناك ولو دارنا

 نوقتأي نيذلا امأو زيطنالا مدخل فظوم لك بيصن نوكي عيرسلا

 ةئيس ةلماعم نولماعي م-مأ وأ لاههالا موصتق ةسمدحلا ىف لذلا ني

 .ةمدخلانولزءيف لاملاو رجضلا مهالوتب > رخآ ىلا ناك» نم نولقنإب
 ىتلا ةموكملان ال ةموتكم قت ثداوحلا هذهرثك أنا ركن' ال

 , ىلع ةرداق لازتال دساف مدق ماظن ةيقغب تناك ال رومالا هذ ه دجو

 مهف تدصلا ىلع هارك الا هب ديرأ  ةيجمحلا رصع نم ىنب امي ةناعتسال
 ةموكملا ىنظومنامأ ظفحتلاو طايتح آلا دب زع لئاسملا هذبب نوف رصن

 نم هرطلاب باقعلا ةلئاط تحت دئارجلا ىلا رابخالا غالبا نع نوعونا

 00 0و1ع



 ايوان: ا" لا

 «-ف
 ؛! بهذ نم توكسلا ناو تملا ةيزم ركنن الو . اولمف اذا مهيصان#

 راكريرفل اماسأ توكنلا اذهاابيق نوكت لاوحأ شرعت نكلو

 0 . هلارجلا ىف دادبتسالا ءابنأ ةعاذا ن نع نيفظ وملل عنملا اذه لمش دقو '

 :: امومتكي ىتلا ئاضفلا هذه ناىلع ةموكمحلا سرادم ىف تانبلاو نالغلا

 ٠ حوارتت ظلا نسل لازت الاه. اوحاب اذا تابقملاب ةبلطلا ديد ةلمساوب

 : ريظت !.ملا بير الو نامثكللا راتس تن رخآ ىلا ناك« يكل

 :أ [الا لذب امبمهرس ف شكي نأ دبال ريطخ رمأ لك نأش ام اموي نايعلل

 نأ لأ 0 الااذهك ردي ىتمنكلو . ةموتكمهلا+ءاءايل طئاسولا نم ديتسملا

 : قولا ىلع ثعبي المع يكترت مل اهنال ادحأ فاذتال ةديجلا ةموكملا

 :: رمالايف سيلو  ةيلخادلا ةباردالا لامعالا يف قيقا حاجنلا رس ناو

 ؛: ةعبحص ةئيعم ةطخ عابتا ىف ةعاجشلا ءادبا وه اا  ةيجراخ ةسايس

 ا. ارديفتسي نأ ىجرب له ؟ ةحيضفلا نم ةفشاخ ريغىلاتلابو ةاباحملا نمةيلاخ

 «:ناك ام نواهيال ما لامعالا عيمج ىف هلع اورج ناو سردلا ذه ن

 بكت اوكردي مل نالا ىتح مونكلو ىضاملا م لاعلا خعرات ىف دئاوغا نم اهل

 ردامجا ىلا ةجاح الو هفويش ىشخم ءىث دوجو ىلا ةجاح الو . ةقيقملا

 اهم رارسالا روهظ ىشخم ىتلا باوبالا دسا ليحلا عارتخا ىف سفنلا

 لكل ءازجلا اسحب ايلعلا بصانملا يف ةلناخملا عيجشل ىلع ثعاب ال هنا اك

 :ةسمالا نا ىه اييف بيرال ىنلا ةقيقملاو . زاكنالا .ىلا اليم نهظأ. نم

 *ىغتنم ىلع اهءارآ ينتىبفادح اًوارجو الا ثداوملا نميزئالةيؤراكنالا

 ةنا-راجباو ريسلاريرظتو هريراقت فرمورك دروالا لا وقأ نم هعمستام
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 ذ0٠«
 اذ هو . رخآآ ىلا نيح نم نيبتاكمال نيطالس -4 7 0 ةثداوع ىلعو

 ( وكنملف) نيقاسلاليوطلا رمحالا ريطلاذا قأا رمعل . رمالا ينا«لك

 نع ىزياكنالا م .اعلا ىأرلا ه.ملعي اسم رثكأ 0 رصم هايم ىلع م

 ةبلط نع 0 يلعاوصرح رومأ ىهو ملاممأو نيفظوملا رارسأ
 سرادملا

 هذه نع ريثك دعيت ةمالا ةناكم قيلت ىتلا ةموكملا ةقيّمح نا ىلع

 اهتياف نع تلهذ ةعدق ةطخ ىه امناو ةلفاسلا ةريقملا ةجعزملا رومالا

 حئاضفلا نمناف لوقعملا تزواجن ىتح اهلوهذ يف اريثك تروبتوةيلصالا

 رابتخالاب اهونقتأو اهوذرع لاهأ ةسرامم نم نيفظوملا مهلقن ةحضاولا

 ليلد لقنلا اذه نا لب اهرءأ نم ائيش نوملعيال بصانم ىلا ليوطلا
 ناشبجالا ةدبرجرمالا اذه تحضف دقوالجاع | رييغت مزاتسي حضاف لهج

 لاملا ءوسلازي الو ةدئاف نودب نكلو 60١م ةنس ربوتك | يف تيزاغ

 نوعم للا اذه نا كلذ يف ببسلا لعلو لبق نم هسيلع ناك ام يلع

 املاح اهروبظ نم دبال ىتلا ةميقسلا ذوفنلابابسأو ةموشملا طئاسولاب

 ةجوعملا قرطلاب ةميوقلا قرطلا لدبتسن

 هيلا كرظن هجوأ نا ديرأ فمضلا يلع ثعاب رخآ ببس كانهو

 هنيعت ( ىزياكنا راشتسم ) اهل ةموكملا حلاصم نم ةحلصم لك ناف
 رمورك دروالا وه هنيع ىذلا نا ةّقيتْلاو ةيرصملا ةموكملا ةروصلايف

 هنم سأبال اذه لكو ةعئاد ةفالع هب هلو ارتكنا لارنج لاق

 ةقيقمللا نكلو اهمسا نم موبفملا ةرئاد نمض ةروصحم هتفيظو تيقبوا

 ذر
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 1 هتفيظو مسا نم مهني امم ءىث ىلع سإل « راشتسملا و .نا ىه
 , دروألا نيبو اهل مباتلا ةحاصملا نيب ةطساولاو هسيئر لاح ناسل وه اهو

 : لوانتي نيراشتسملا ءالؤه نم دحاو لك نا مث . ديتسملا مك املا رمورك

 ممأكف بصانملا رذعت نع اكدتأ ةبسانملا هذهبو . ايونس ايتار هينج ٠

 : رامسم ناسراج مياو ريسلا | ديخأ اونيع مهلا ىتح مدقت اب اوفتنكي مل

 , رويل نتبكلاو ىلاملا راشتسملا تبروك تنسنف ريسلاو لاغشالا ةراظن

 ديدملا ةكسلا نويسموت ءاضعأ نما وامج مهعيج ةحاسملا ةحاصم سيئر

 مل تحنم ىتلا ةوالعلا امأ . اناجح لامعالا هذهب نوموتي 9 ١ نظأ الو

 , ةوالملا اومتك 5 ةموتكم قبن' اسما حجارلاو نآلا ىتح نلعت مظ

 انأ . ةيلهأو ةءافك مونع نواقي ال نيذلا نيينطولا مهئالمزل ةحونمملا

 , ديخالا ةنسلا فصن نع ةيمسرلا ةدي رجلا يف اريخأ ترشن ىتلا ةينازيملا

 ١ رومالا هذه ىلع ءيراقلا ابنم فقيال ةيفيك ىلع ايعضوب اونتعا مناف

 _ ةريطال:

 . مارال يتلا ريبادتلاو تانييعتلا هذه ىلا مكر ظن هجوأ انأ امفو

 : دروالا نيسيعن يف اوامأتت نأ مكلأسأ نأ ىل قحب ةمكملا ىلع ةينبم

 .: راثتسم دوجو .عم ةنسلا يف هينج يفلأب ةيلاملا ةراظن ىف لسيس درودا

 نلآ هبئارو سنيأ لشتم رتسملا هب ديرأ املا: راشملا ةراظنلل ليكوو

 , هبدجلا بصنملل الهأ ليسيسدرودا دروالا لعج ىذلا امأ هينج ةنامسمو

 ,ب ةيرملا ةراظنل اليكوو نادوسلا ةموكمل اليكو ىغم .اهف ناك هنا وهف

 1 دحاو تقو يف
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«.» 
 ىوكشلا بابسأ نم ىدلام ةمتاخ ىلا ىب ىهتني رمالا اذهو

 صخأو ةموكلا قظومل باورلا ةبافك مدع هب ديرأ اًضيأ ابمهأ وهو

 نييرصملا نيفظوملاب ىمالك

 تاجرد ثالثىلا نيفظوملا اومسق ؛ه..: ةنسوتيركيد بجوميف
 بتاورلاو فراعملا ةراظن نم ةيئادتبالا ةداهشلا يلءاح قيرف - الوأ

 ِتابينج 5و تابينج ؛ نيب حوارتت ةيروشلا .
 اهينج» «٠ ىلا + نمةيروشلا مهيناوروةيونثلاةدارشلا يلماح قيرف ايناث
 ةسردمو قوتملا ةسرد» نم ايلعلا ةداهشلا يلماح قبرف -اثلاث

 قوذ انف اهينج ٠١؟ نم مهتاودو بطلا ةسردمو ةعارزا

 حمسيال هناف . قرتلا ىلا ةبسنلاب ديدحتلا اذه يف ىلظلا ىلا رظئاف

 لقتني نأ هتءافك نم غلب امهمو هتمدخ نمز لاط امهم فاظوم يال

 ةدحاو ةرئاديف هديقيديق ةيملعلا فظوملا ةداهشف ىرخا ىلا ةجرد ن*

 نوعارب مهلا وأ أدبملا اذه ةاعارم نودب نيفظوللا رايك نونيعي مامن

 نمضي امم راشتسملا يف ةياردلا وأ ةحلصملا أدبم الا رخآ أدبم يأ .

 لاجرلا لضفأب تأت دق ةقيرطلا هذه لثم . ةموكملا ةمدخ نسح هلأ
 احلآضراعم لاوحالا لك نكلو .

 تعز'نا ربشلا يف هينج ةلام ممتار نوينطو نوريدم كانهو

 مقعيو باتك مرنكماو ماك> مهاف ةيقيقح ةيلوئسم وأ ةطلس لك مهنم

 نشأ لك ف مهاف ةيطاولا ةجردلل ةبسانم مهيئاور لعج قفاوي دق هذه

 _ ةيلخادلا ةراظأ نم مهيلا ةرداصلا رماوالاب نورت أي اهفات ناك امم

 0راوأمقأ مم
 موز 2 عم طال 06 06 6ع اناللا/عمكلا/ 0ع ضال عم هللا



 1١ نايس سسستتانلللا لللاا 11آ/1 الل

 هنو
 لباقم رهشلا ىف اهينج ٠٠١ مهم دحاولا بتارو راظنلا كانهو

 ةياو ؤمملا ناف . مبظملا قرفلا دجت انهو « مهيراشتسم ه رما وأ ذيفنت

 نودجي الا .اهنم ءىث كانه سيل نكلو ريثكلا ءازجلاب ةردج ةميظعلا

 بجي امم رثكك أ ايلملا تاجردلا ىوذل ىطعت ىتلا بتاورلا نا اذه دعب
 ! بجي امم لقأ ةيطاولا تاجردلا يف ىهامنب ن وكنت نا

 ةاضقلا ةطلسلا لع ةظفاحلا وه ةيندملا ةايملا ينام مهأ نأ ىنخي الو

 . هارفالا قوقح ةبامحو ةمالا ةايح يف ليلجو زيزع وهام لك ةنايصو

 ! كلذ نم الدب دجت اذام نكللو
 هفاث غلبم وهو اهذج ؛١٠ هردق ايربش اهئار نولوانتي ةأضق دجوب

 ةمزاللا دصٌل' ةمالسناسن الا رظتني فيكف . ىلاعلا مومصنم ىلا ةبسنلاب

 حبصأو ةجاملاو رقفلا نمةليلذ ةلاحىف لعج ضاق نم لاومالا هذه يف

 لازتال رصم نا ائملع ىتم اصوصخ هب قيلي 6 هتناكم ظفح نع ازجاع

 اذه لثم يف ةامالارظتنن فيك ؟ ةفولأما ةعدقلا شيشخبلا ةدامب ةنول»

 . دجولال اهنا ليوط رابتخا دعب لوقأف انأامأ لالا

 ءاضقو .برأملا تداس د-ةو ءىطب قرتلا ناف كلذ نع السضفو

 ىرخأ ىلا ةجرد نم مهيقرث ىف مهو ةديدع تاجرد ةاضقال نا.تاياغلا
 لك اش.امو ماسو وأ كب ةسبتر مهدنعب انايحأ ىنتكيو مسهبتاور دارتال

 تاليعزما نم
 ادربظي نا مرذم رظننيو ةبتك فئاظو ىف دارفأ ضعب كانه نا مث

 ةمدخلا يف نرق فصن اوضق دق مهوءانمأ اونوكي ناو ةقئال سبالع
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 «دو
 اذه ريتملا مهئار نم مصخم مث شورغ ةينام ىلع ىويلا ميهتار هزي ملف
 امع امر كلذ لك مك احلأ اف لطعت ىتلا ىهو دايعالاو ةءجلا ملأ باور

 يف تفعاضن ىتلا شاعملا بابسأ نامثأو روجالا عافترا ن٠ مولعم وه

 ةريخالا تاونسلا

 ىدنفالا ب تارذوكينا اضيأ ةيساتلاو ةركنتسملارومالا نم سيلأ

 نيباوبلاو مدسملا بتاور اهثيب ررشلا يف اكن رف ٠١ لدعم ىلع فظوملا

 ةئالثو نيهينج نيب ةيربشلا م-مبتاور حوارتن ةمكحلا يف لاملا راغصو
 : تابينج ؛و تابينج

 بئاور يف هارئام اهلا ترشأ ىتلا تائيسلا ناب ىلجاب حضوب امو

 رومأ ىف صاخلا فرصتلا قح امل ىلا ةسيعرشلا مك احلا يف نيفظوملا

 نييرسصملاىواعد يف ثرالاو نيرصاقلا ىلع ةباصولاو قالطلاو جاوزاا

 نيب بسانتلا مدعو ةيطاولا تاجردلا نظوم بتاور ةلق كلذب ديرأ

 . نيفظوملارايك بتاورو هذه ميبتاور

 هءو 4٠ نيب ةيرهشلا مهبتاور حوارثت ايلعلا ةيعرمشلا ةمكسحلا ةاضَنف

 ىلع مهبئاور ديزتال ىرخالا مك احلا ةاضق ناف ىرخأ ةهج نمو اهينج

 ةئاملا وع نا مث . تابينج < نم رثك أ نوكننال مديضعبو اهينج 0

 ا ةيرهشلا م,هئاور ديرزتال سلاجملا هذه باتكك نم

 ملا وحأ نيسحتل ابلط ةريثكلا مهضْا رمل ءانصالا ةموكحلا تبأ دقو

 فلا اونيع مس,لا ةلاسرلا هذه بتنك أ الأ انني اونلعأ مسملا عمو
 قظوم اوجرخأ دق مهناف باورلا ةدايزا ٠٠١5 ةنس ةيئازيم يف هينج

 هلل (006 6ع لاللال8517-



 |” ا مم سا شل تشل اا حلا

 « 00و
 نيسحن نوونيال مهو لاملا اذهب عافتن إلا نم صاخ هجوب ةيعرسشلا مك املا

 ىنطولا طاطخمالل الاثم سلاجلا هذه قبن نأ نوديري امنأك مبهتاور
 باوبأ ىلع يتح روجلا ىلع لدت اهتمدق-ىتلا ةلثمالا هذهنأ ىدنعو..

 تاذلإ ل احلا ةيلخاد ىف فاصنالا مدع ىلع ىلاتلابو مك احلا

 نم نوبجعترا رتاج ىف مولا ىر'ةموتكملا قئاقلا هذه دوجو عمو

 ءايلوأ اهلذبي ىتلا ةروطملا ىاسملا نع امر دالبلا ىف شيشخبلا ةبيصم ءاَقب

 ...زياكنالا نمرومالا '

 لصأت | شيشخلا ةبيصم نا وه قيقحلا ةشهدلا عموم نكلو

 ما ن لا هبط ىه امع فءاضتتتو

 ةىثع نيناثلا جلاسرلا»

 : - زيزعلا يديس
 ةيئاذلا رطقلا ةايح اهباع فقوتت ةريثك رومأ ىرصملا رطقلا ىف

 مدعف . ةعارزال ةراظن ةطساوب الا ةيفاك ةبائع اهب ةبانعلا ىلا ليبس الو

 لقأمل تا ةحاصم مأ ةقلعتملا ةريثكلا تاجاحلا دست ةرادا دوجو
 ليلقلاب منا ةطخلا ىلع ةلدالا ةاج نم وه رصم يف ةديحولا ةحلصملا

 ٠ مظع سأي ىف حاصملا تءقوأ ةطخ كلت. ريطحلا ريثكلا نع ضرعتو هفاقلا

 ةمواعمةسايسوةنيعم ةطخدوجو مدعو ةرادالا:صقن نم وكشن رصمو

 ,ذوجعزيو ىدس نايهذيف طاشنلاو ةيملاب نؤبعيال هسف تقولا يف مهو

 ةمالا ةايح اهيلع فئوتت ىتلا ةبويملا ايازملاب امل ةقالءال زومأأ دالول
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 ةلف
 ةداعس وم ىف كرتشي نأ بجي لماعلاا اوملعي نا مهيلع ناكو . ةقيقح
 هنواعجحم لب هنع نوف رحتبال الامفالماع أدبم أدبملا اذه اولمجي ناو دالبلا
 : 'فالبلا ةورث ىلع ترثأ ةريثكلا تارييفتلا عيجج ىف مهنيعأ بصق

 لمحت يف لئاعلا كار ١ مدع نع ةلوؤسم ةموكملا نا اوملعي ناو
 لاغشالا رم هبيصن قوف لمخب هلا عم تاريسحلاب عتتلاو ةيلوؤسملا

 تابجاولاو

 ناك اذا لاكشالا اذه ةموكملا لحم فيك ىف رظنال عضوم انهو

 نال قفوأ هلح ىف ليجعتلا ناف تايّملا تددمت امبمو . هلح نم دبال

 ىدحاب الا كلذ ىلا البس دجتال ةموكملا نا . ةبوعص هديزب ريخأتلا
 باحصأ ليمحت ايناثو -ةيجيردتلا بئارشضال ماظن عضو الوأ  نيتقيرط
 نيتقب رطلا نيتاه ئدحا نا لقمي الو .'ئرخأ لاقثأ ضع تا 1

 اذه ةحص مايالا تتبثأ دقو . ةينوناقلا تا 'ءورشملا ىلع ًائيساريلا

 دارفإلا نال . احضاو ارورظ ناألا تح ربظن ) ةقيقملا نا ىلع 00

 ليلتلا ذخأ ولو اهنأشو رصم نوكرتيال « تاعورشملاب » نوموقي نيذلا
 ةلآ ةباثع هلو ربتعلا مهنال ل_ماعلل ىطعأو ةريثكلا ممحابدأ نم .هلاتلا

 لدملا نم سيلو . .حابرالا ةريثكلا تاعورشملا باحصأ ىدبأ يف

 نوربتمإ موق حلاضم ىلع طقف ةبقارم ةموكحلا نوكن نا فاصنالاو
 اهتداعسو اهلبقتسمودالبلا ةحاص ءنوعاربالو مل اصمل 9 رطش ةءقر رصم
 هتيبهأ نم غلب دقو.ةلوبس هنع زواجتلا قفاوبال ريطخ عوضوملا اذهو

 ةّموكملا نا انغلبي .هلكاشم لح ىف ىداصتقالا ملاعلا لشف برغتسنال اننا
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 كل

»4١ 

 اهينج مهضاقتو لايمالاب ساقيام ءانبلا ىضارأ نم سانلا ضعب تحنم

 ىفخيالو .ةدحاوةرم !ناع ضرالا موطعت مل اذالفدحاولا نادفنا نع ادحاو

 ةمصاملا نمةب رقم ىلع ىرخأ ةنيدمءاشنا ىهاهيلانومرب !وناك ىتلا ةبانلا نا

 نييثو احضاو اروبظ لمعلا اذ-ه ةعانش تربظ ىتم هنا ىرمعلو

 جايه لصح اذا ةبارغ الف قح نودب قوتملا هذه تذخأ فيك سانلا

 ءانتتساو :

 نأ رطضإ هروماب ىتتمت ةيعارز ةحاصم دجال ىذلا لماعلا نا مث

 يتمو تاراقملاب نوبراضملا اهأشنأ لزانم يف ميَقي ناو ةسنيدملا ىلا قأي

 ليلا ا ناف . اهتففاوم مدعو اهتراذق نم غلب امهم اهيف ماقأ لماعلا اهاخد

 نا دج هنيلعو . هل فسؤي رمأ وهو ةياخادلا ىلاال ندملا ىلا وه ماعلا

 ايف راصو ليلق لام سأر بحاص سمالاب ناك ىذلا لاومالا عماج

 رداصمو ةيقيقلاةمالا ةوق فعضيل رسعم يف لمعي امنا اهظع اركتح دمت

 هناعو رش «حاجتو هرئافد بج وعهتورث ةدايز نع امر هنال ةحيحصلا اهور

 مي الو تابكنلاب ةعارزلا ىربو رقفلاو ةجاحلا رطقلا ىلع رجب وه امناف

 يدؤي ندملا يف سانلا ماحدزا نا . ةينطولا ةايملا ساسأ رسم يف اهنا

 سئملا طاطختا ىلا .

 مدزلب لوقلا ىلع ةثءابلااهدحو ىه افبابسالا هذه ةيمهأعم نكلو

 ىلا فواخلا عيمج مزعو مزحو ةبوق ديب برشضت ةءارزال ةراظن ءاشنا

 نم رخآ مسق يفا ؤشنأ اذامل  لوقن نأ انل قحيو حالفلا ةايح دهن

 ثيمس رتسملا طاشنب .تزاتما ةيعارز ةراظأ لافسئرتسلاوهو ايقيرفأ
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 «مو
 يف ابلثم نودجوب ال مث تاناورملا ةيرتو ةحالفلاو ةعارزلا تمدقو

 ديؤي ام اهيفو نادوسلا انيدلو اهدمب ىلع لافسن رت-الو انل ام لب 7 رصم

 سإلأ. ةموكحلا اهرمأ ىلوت: ةءارزلل ةراظن اندودح ىلع اهرق .ناوعد

 ةيعارزاا امناجاحم ىنيام ةعطاقم ىطمت نأ كلذ نم رثك ألقأمل نا ابيرغ

 تاوتل ةراظنلا هذهرصم يف اودجوأ ولو  ةيلصالا دالبلا اهلانت نأ لبق

 نال هنرجاب اربدج رصم ىف هنوريتعيال يذلا لماعلا ةرجأ يف رظنلا

 !امهب شيعي فيكف ني ثرق ىلع ديزت ال ءاحنالا ضعب يف ةيموبلا هنرجأ
 ةقيرط ىف ةزيملاو لضفلا هلو نيشرتلاب هشاعم تاجاح دس ىلع رداق هنأ

 ةلاح» نا لاق زياكد الارابك دحأ نكلو هتلئاع يلع هقافنا ةيفيك وهتشيعم

 يف لماعلا ةرجأ اوداز دقو « ءاقرالا ديبعلا ةلاح ىلع ديزتال ءالؤه

 لوقأ الو . ةدايزلا هذه اهظع ىضرلا ناكذف ادحاو اشرغ ءاحنالا ضدب

 ىربكللا ملظملا ضب ةدحاو ةمفد ليزت نأ ةعارزلا ةراظذ عسو ىف نا

 لمعي نوبلاطيو اليلق ارجأ نولاني نبذلا َنيمولظملا لاملا ةايحب طيحت ىتلا

 ةايملا لمح ءىث لمت ناكمالا ف نكللو نكمم ريغ رمالا هذه ناف ريثك
 ءاقات اودمجو اوركشدق مهو مولمم تاءاس نم للقيو سانلاءال ؤ ل ةديعس

 نم ةوالعلا هذه ةطساوب اونكمتذا ةيمويلا مهر وجأ ىلع شرغ فصن ةدايز

 . حلملا نم مهتجاح ءارش

 ىفأ ىذلا مللادإ راكشحا نع ملكمتأ ركذي ءىثلاب ءىثلا ناك الو

 ةكرشلا ةلماعم نسح ىف بائرب ناسنالا نأ عم ظملا نسل نآلا

 ارتاكنا ذوفال ةمضاخ ت تحربام رصم نأ ينشهديو -  زايتمالا احل ىتلا
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 حم اقتل ةلاثق الم اق انا اا لق ان اان اهل ال الاقل انا اقل ١8 1١

 «ددو 7

 ذوفلاا الولو ململا ىلع موسرلل ليزتت اولواحم مل كلذ عمو نرت عر وحن

 ةءاسالل اهذوغت تاممتسا ةركشتم ةكرش ىلع ديدشلا داةتنالاو ىجراخلا

 ميدق بجو هيلو . ةروك ذملا ةءاسالا نرمز لاطل لاملا يلا

 . حالصالا اذهباوماق نيذال ركشلا

 صبقن.وهو ةموكسلا لامتأ بارطضضا ىلا انه ةراشالا نم ديالو

 نأ ؟ريبخأ ةيشاملا باصأ ىذلا نوماطلا ىف اورطضا مما هنع أد

 تممس ىتلل ىثاوملا نع ضبوعتلا ليبق نم هينج فلأ ١ وح اومفدي

 نأ ىلع ءانثلا نم ليسأ موالا هيجوت نا ذي الو . دساف لصم لاعتساب

 دع وب ىدأديبتسا ماظن ىلع ءانثل اهجو دجال هل ةياهغال ىذلا ظحالملا

 طب دهع ديف نايذلا ةدود ةمواتم ىلا اضِأ رظنا مث . لك اشملا هذه لثم

 ناكلو لمعلا اذه نع ةفلتعلامعأب موي هنا نايسملا يفناك راشتسم ىلا

 نودجوبو رهاظلا ةبيخف ةطخ نوعضي . ةريثك رومأ ىف ملاح اذه

 نوامهيو اهيلع باقملل خيب وت ىأ ىنك:ال ىتلا ةركدملا تااهالا ركشي اماظن

 تا عيبطجا همبغي نأ ديرأ ىذلاو .ادج ابرورض اسهب مايقلا ناك ارومأ

 بابسأ.ةلق بجوأ ىلا مالا .ةيانعلا مدعو لييهالا ريثأت نم تان املا

 في دشلا ءانعلا هنم دالبلاىماقت ام وهو ىثاوملل فلملا

 ايمسر نوم يامل ةعص الف ةمالا هبلطت ىذلا حالممالا نأشب امأو

 لبم ىلع مدقتلا لضؤت ةمالا نا نولوقي ىلا ريخأتلاو دعاقتلا ثعاروب نم

 ةطسباو لخدلا ةدايز يف ضرامت ال ةبامثملا تاةبطلا نا نولوذي

 وهو كلذ كردي ال روبخا نكلو.ةيلحلاو ةيمومعلا بئارشلا ةدايز
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 ائيطب اريسس راس اذا رورملا نال قاتلا نم ءىث هيف سيل دسناف معذ

 مويلا يف نيشرف ىلع نواصحي مهلاف هيلا جادت وهام ةقيقخ كردي ال
 ةئيلهاز ةج+ ىهو هزارحال طئاسولا نم ءىثالو مبعذ الو دسحاولا

 نم از ام نوقفتي مهنأ نم ةقباسلا لئاسر يف هتحضوأ ام ىه ةقيتحلاو

 9 . ةلاجاح دشل رظتني هلا بجيف بمشلا امأو ةهفاتلا رومالا ىلع لخدلا

 ِ 7 ىتم ىلا نكلو

 ءاينغالا تاجاح دس ىغقت ىلا ةطلا ءاغلا تحت هنا رمالا ةقيقحو

 نيباصملاب ةياسنغلا ىفو اهئاعارم نم دبال ىتلا ةماعلا تاجاح لمهتو

 هله . لافطالا تايقؤو ركسلا هدسفي ام ربدتو نيقريشتملاو ةزجملاو

 ةناودلا زابظاب روبجلا أدبي كاذ ذاو اهريغ لبق اهيف رظنلا بجي لئاسم
 ما .ىعسرلا مرذعاهدوجو مدع مؤقلا لمجت ىتلا

 ةىثع تشلاثلا تلاسرلا

 1 : ب نيزعلا ىديس
 ىنيلتلا اظنلا ةدئاف فرعت كنا ىه نكنم اهركني الى ةقيتلا

 :هجوأأ انأف .هايازأ مريدقتو هل سانلا ناسحتسا غلبم نم هندئاف مدع و

 زضم يف ةموك.لا سرادم ىلع لابقالا ةلق ىلا هذه ىتلاسو يف ناظتالا ٠

 لوصملا نء .تزجم دقو ا,يلع لابقالاب ةمتمتم ريغ بيز لودب ىهذ
 كلذ نايب كيلاو : اهب سانلا ةقمث ىلع

 اف ثالذ عمو انننلا نم انويلم نشع نخأ ريم .ىف نا:ىنذبال

 [ صال 08لالام 00 ع 5 لالا" 88517“



 ااا 1

 « طا
 ليلق دنقلا اهسرادم اصوصخو ةموكملا سرادم ىلع نوددزتي نيذلا

 ماظتلا نا انملع ريشكلا لاملا نع هنوقفتي ام كلذ يلا انفّضأ اذاف اذج

 ١ ' فان ريغ ىلالا

 ةعوكملا سرادم ىف ميلعتلا قاسسو ةساردلا ةدم نأ ةتيقملاو

 وأ مهئاياو ةبلطلا نم دحأ ىضر ىلع !ةءاب سيل ةبوناسثلاو ةيئادتبالا

 نرادملا ىف ةيلطلا ددع ديزي نأ بجي ناك دّنف الاو نييرصملا مريملعم

 اهددع ةمأ يف ابلاط ٠ .م# ىلع ةيوناثلا يفو ايااط هي يلع ةيئادتبالا

 فراسعملا ةلا> نع ىضارلا ديحولا قيرفلا نكلو . انويلم رثثع دحا

 نيشتفملاو ددسلا يي ريثكحلا زياكنالا ةذئاسالا روج وه ةرضاملا

 ةلدياق لامعأب الا نوموقيالو ةديبك بناورب نومعتت, نيذلا نيربدملاو

 ةمالا نم ةئثاملاب ه, نا ايناثو-ادجقلي وط تازاجالا نا الوأ_دجت كناف

 دعل ىغتقي الأ « مسالاب» ةيمالسا رصم ةموكحو نوءلسم ةيرصملا

 سوردلا قاسم يف اررقم نيدلا ميلمت نوكي نأ اذه

 اوامهأ دقتو . ظمحلا ءوسل نولعفي ال مهنا! كلذ "واش مه لهو

 نيدلا ءىدابمونرقلا ريسفتنوسردبال مهواركتمالايغا ينيدلا ميلعتل

 وهو خمراتلا ىلا رانا م. ةيوناثلا سرادملا ف قالطالا لعيد

 ىف ارصاق هواءج مما دجم مواسعلاو فراعملا ةدعا#.نوكي نأ بجيام

 ايفا رذملا لع اوريصو. ريغال ثداوحوؤ ”راو'درس ىلع ةروك ذملا سرادملا

 سردتلا بتك نا ةصالخلاو .ابنم ةدئافال ماقدأو ءامدأ ظفح درع

 ةبلطلا ناهذأ يف سرغلا الا ازمأ ثيح نم ا ةصقات دن 0 زياكنالا
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 «و
 برذمللاو ىقرلاب قاعتلاو ةينطولا ءىدابم

 ىلا لامفالا ىلع ينبملا رصعلا اذه ىف ليملا فض دقت هنا نولوي

 اذه لثم لاقي ال نكلو ةينامورااو ةيئاثويلا ةميدقلا ةيلاعلامولعلا سيردت

 ىف ةمفان تاغللا هذه نا عمو ةيئاملالاو ةثيدملا ةينائويلاو ةيئايلتلا نع

 يف سوردلا فاصميف احل دودو الف رم لثم بوءشلا اهيف هدمت دالب

 مارع هرب نم ةيواسأ رفلاةذالا | ونل أ دق مهنا تح ةيرصلاا ةموكسملا سرادم

 اذسه ينو ةيمسرلا تالاودملا ةغل لازتال اهنا علم ةيئادتب الا س رادملا

 ةيرح قالطاد نمدب رخافيو رمورك دروللا همز ام دينفتل ةياقك نايبلا

 « تاغالا

 وغو ىرصلا بلاطلانا ةيزاكنالا ةغالاب م ولملا لك ملم نع جو

 عمو ابظفل ديجي ال هنكللو ةب زياكذ الا ةنللا نسحب هرمت نم 15و 15 نيب

 نوالتيوةنالا لوصأ هميلعت نم نورتكي ممنال !مادرفم نم هظوفحم ةق

 ىلليق دقل د ةيزياكنالاب ةباتكمااو ةءارقلا ديجي وفءاشنالا هميلعت 3

 عالطا ىلع اريثك ديزي ةيزياكنالا ةغللا ىلع ىرصملا بلاطلا عالطا نا
 لك كردي هنكلو تاذلاب ارتاكنا ةموكح سرادم ىف امنوهاعتب نيذلا

 .ادج ةميظعابيف هتراسخو ةيبرعلاةنالا حر خآ ءىشث لك رسخمنا دعباذه
 ةرخافم ىلاوعدت دق ةيزياكن الا ةغالا يفىرصملا بلاطلا ةعارب نأ

 ةيبنجأ ةمأ اولمامتنا فاصنالاو لدعلا نم له نكلو هلمت ىتلا ةطلسلا

 . مكتتامج ىتلا ةوقلاب لب حتفلا قحب سيل اهدالب مالتحا دقو ةلماعملا ِهِذَِه

 ؟ اهرمأ ءايلوأو دالبلا:ةداس

 0ءاوأمقا مو
 01و ذر 006 6ع انااا عمك 3 ءقانعممللام



 - ههه ك1 ل

 «ةدنب»ا
 ةكرخ ميلمتلا سيل مخلوق ورف لاؤسلا اذهل ىمسرلا باوجلا امأ

 اذاف ةموكملا سوادنن ىلا مدالوأ اواسربال نأ ىلاهاللو . ايرابجا الو

 سوودلا ماظن طواقي نأو ةقفنلا اوضدي نأ مويلع بجو اهيلا مولسرأ
 . طاكنالا همسر ىذلا

 ريلمتلا ماظن يف امع امترو نويمأ ىلاهالا رثنك أ نا ىنخمال نكلو

 جرخن ةموكملا سرادم نأ,ةمان ةّمث نوتثب اوحربام مهناف صقنلا نم

 ناونع فئاظولا نوربت مهرثك أو فئاظوال مبلصوتو ةبلطلا لضفأ
 ممسقتال اونمض دنف مهدالوأ نا لمالاب م,سقتأ ءاب الا للميف لابكلا

 اؤرمتو ايحطس ايفارغجلا اوملعتو ةيزياكنالا ةفرع. اونمتَأ ىتم لبقتسملا

 هيشأ امو ىلا نم ءىث ىلع اوءاطاو ةيبروالا مالا خيداوت ضل

 مهفظ وك نأ ةموكنلا يلع امح مهدالوال نا نونظي مرف كلذ نع الضفو

 يف مولعلا قلت ىتم بلاطلا .نا نايبلا نع ىنغو . مهسورد نماوغرف نم
 . اهرئاوذ يف افظوم نوكيل الا قيلبال ىف ةموكملا سرادم

 نواضميال ةموكحملا سرادم ريغ يف ملعلا نوقلتي نيذلا ةبلطلاو

 سوردلا ما رجو ربدامءا ىلا رطشت ةرحلا سرادملان الا نيثكك اهسراذم ةبلط

 مولص وت ىتلا :تاناحتمالل اهئبلط دا دعا يف اهنم ةبغر ةموك.لا سرادم ىف
 كانها هلوق يف ( لب ىورزتف ) رتسملا باصأ دلو تاداهشلا زاوحال

 غلب نكنلو بتئاكلا ةفيظو ريغ ابابسأ ةايحلا قرطو ةشيعملا لئاسو نم

 ةروكذملاةيظوواا ىل|إ/وضولا الا هنم داربال هنا رصم يف ميلعتلاولاح نم

 اؤاذج ذأ .. + لبقتسملا ىلع ىظملا ر طا نم رمالا اذه هديتيام ني الو
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 «دحدو

 ةرهاظلا مهتياغ تناك انو ريغالةيباتنكلا فئاظولا ىلا سانلادا دعا مهمه
 ناف ةنسح ةرضاطلا جئانتلا تناك نيفظوملا نم ةقبطلا هذه اودجوي نأ
 نا ىلع ةررقم ةيهامب افظوم هنبا نوكي نأ لضفي نايطالا بحاص
 ىلا ةجا- يف ةموكمحلا تناك اذاف . هدالب ةورث جارختسا يف ديرب

 ثدحي !ذام نكلو .ديرئام لان نأ ثبلتال ىهوابتقي رط ىلع رباثتلف نيفظ وم
 بكت كاذ ذا ؛ هلوصح نم دبال اموهو ةجاسملا نع مهددع داز تم

 ةحازملا نم دنهلا هب تبكن اع رصم
 ةجاح يف نحن لب نيفظوملا ىلا طقف جاتحن ال اننا رمالا ةيقحو

 ىوناثلا سيردتلا ةقيرط ىف ريصن داذن يأ رظنيل .لاجر ىلاو نيينطو ىلا
 ءىيبت ىتلا لئاسولا نم كانه اسمع هسفن لأسي متاريف سوردلا رشيو
 ةمدخلا يف ةميظملا ةيلؤمبماو ةريطملا ةقثلا بصانمىلا ءاقترالا نابشلا
 ؛ ةصاملا رجاتملا وأ فراصملا وأ ةيديدهلا كلكسلا وأ ةيدلبلا وا ةينطولا
 م-ملا 7 ةيراجتلا لئاسملا نم تبثثلا ىلا مهلهؤت ىتلا لئاسولا ىهام
 مهل نورفوب مهلا رمالا يف ام لكو قالطالا ىلع اين ايع نود
 زياكنالا مهئاسؤرل نيجرتم وأ ةيتبك اونوكيل لئاسولا

 نكلو اريثك اصقن ايلملا ةموكملا سرادم ىف ميلعتلا ةقيرط يف نا
 اضاخ ناك ام وه اسبيف صقن مظعأ نأ ىلع انه اهنايب يفةضافالل لحم ال
 أدبم زياكذ الا نم مولعم قيرف ناهذأ يف قاع دقف مهتيرثو ةبلظلا نيردتب
 ةيقرشلا ب ومشلا إمام ةديحواا ةقيرطلا ىه ةدشلا نأ هتصالخ بيرغ

 ميلتلا قرط اوامج كلذلو «ةيولخلا مالا اهنعاولو ب نأ ممل ذلي 6 وأ
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 ةفط الم ىلا نوجاتحينيذلا كئاوأ فيختو جعز' ةيشحو ةوسقب ةلورتم

 ةبلطلا يف دجو هنا كلذنم جتنيف مهع» روعشلا ىلع ىنبو طيشنتو ةقرو

 ةبلطلا ةلماعم ىلع ارصا# ةدحلاو ةظلثلا يف رمالا سإلو هركو دانع

 تح كلذ لثع نبينطولا ةذتاسالا نولماعي مهنا لب طقف اذادخل٠فتشن

 حقنم ريغ دحاو نب رمت باتنك ىلع رثءو ةساردلا ةفرغ ىلا يزيلكنا

 ةبلطلا نم عمسم ىلع ةميظع ةناها هنيبيو يرصملا ملعأا ىلا لوحتي

 ذاتسالا يف قالخالل دسفملا ريثأتلا نم ةلماعملاهذحلام الاح كردبءىراقلاو

 .اعيج ةبلطلاو

 ةذئاسالل ئرخأو زيلكنالا ةذئاسالل ةصاخ اف رغاوا دمج دقو

 نب دجو ملأ - لوقت كلءلو. نورشاعتب الوذومم ةئالف نييرصملا

 دقانا باوجلاو ؟ ةقيرطلا هذه اوركنأ دارفأ ضب زياكنالا ةذتاسالا

 مهريصم ءوسحلا ىدأ ةقيرطلا كلتل مهراكنتسانكلو ءالؤه ضدي دجو

ك ءالو ىلع مهنا د ىرعدن مهزك ارم نماعا رس نواصي مهناف
 «نيينطولل ري

 لامهال ايمسر ابيس نيينطوال ءالولا اذه اولمجي م مما فاخ ريفو

 ببسلا هتحن لومتكي. لوبقم رخآ رذع ىلا ال لب نيململا ك-كوأ

 دقرومالا ءاياوأناف اهرك ةلاقتسالا ىلا ةذئاسالا رطضا ىذلا قيقملا

 راذعالا عارتخا يف اريثك اوعرب

 مهرفني اب ةبلطلا نولماعي زياكنالا ةذتاسالا نا مدقت امم ربظ

 بعل ضرع اذا الا سردلا تاعاس ادعام مم و رثاعي الو مم مدعبيو

 , ةباكتالا مهتذناساب نوقئيال ةبلطلا ناف هيلعو رخآ ىلا نيح نم ةركللا
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 « ع

 نيذلا ةذئاسالا قالخأ.مهنايح ىلع رثؤت الو ممل مهب ولق نوحتفي الو
 ميرس وهو ءادتقالاو ديلقتلا بح ىلع ىرصلا رطذ دقو ململا ممنون
 ةنوشملا نم هنذتاسأ يف هاررام ةميظعةعرسب سبتقي ووف . هاري ا سايتقالا
 يذلا رمالا هستب ىلا بدأتلا نع ديعبلا كولسلا اذه لقنيو ةيجمهلاو
 ١ . سأيلا ىواهم ىف امهيمريو هيدلاو نزحي

 لماميال ةموكملا سرا دم يف همولع تاتي ىذلا بلاطلا نا بير الو
 امه قئاللا رابتعالاب هيدلاو

 مهدالب يف سيردتلا ةءانص نوهركي نييرصملا نأ مدقت ام دجتف
 ابيلم لايقالا ةلّدل اهيف نوئرمتي اوناك ىتلا نيملعملا ةسسردم تافقأ دقو
 تادابشلا ىوذ نيملعملا ددع ةلغ نم غلب دقف كلذ ىلع ارصاق رمالا سيلو
 اولانيب مل نيذلا ةيلطلاب ةناعتسالا ىلا اورطضا مهنا ةم وكملا سرادم يف
 ءارغالا نع اثر كلذو غارفلا مبا ؤاهل طقق ةيئادتبالا ةداهشلا الأ
 يذلا صقانلا مياعتلا ماظن نأ ٠ ثادحالا ميلمت ىلع نبيرصملا لجل ىلاملا
 ةيرصملا ةموكملا يف ةريثك صُئادن ساسأ و ه زياكن الا هجورو هدجوأ
 ةدم لك اودجوأ زيلكن الانا ن ريثك حماستب ولو لوقلا ىلا ليبس الو
 ةءاجشلا وأ ةيلوجرلا ةفطاع نيبرصملا. يف دجوي ائيش ةليوطاا محل الثحا
 الو مهنامفأ ريوتت ىلع اولمحي لو نطولا بح مهيف اودجوأ الو ةيبدال
 بيال عفانلا ىقيقلا عتلا ناف . هيلع تابثلاو بجاولا ةَميقح مهومبف
 بابسأب مايقلا ىلا بلاطلا دادعال لئاسولا ريفوت ىلع ارصاق نوكيذ
 ةفاتخلا ةيلقملا ةبلطلا لاوحأ ربدت هنم ةبانلا نوكنت نأ بحي لب شاما
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 ١ ١ سيد يس 1 ةلاششش ل ظال انا زل لالا قا نئالانال اا اق 250
 لاف . 7 م

 1 « لكل

 ' بأ ىق .ارسع ليصحتلا لسحت شارمأب اوبيصأ دق مهضعب نوكي ذأ

 : امو ىصعلا هادلاو عرصلاب نوباصي نابش وأ نابلغ دجوي ةريبك ةسردم
 * نأ مولعمو . سوردلا ءاقلا يف يلا مزاتست ىتلا ضارمالا نم لك اش

 " ةوج نم نيءلعملا ىلع نكلو ةيدسجلا ضارمالا يف رظنلا بيبطلا ىلع
 * كلذو مهسوفت لاوحأ حالصاءارو ايم- ىلقعلا صقنلا اولاعي نأ يىرخأ
 “ يفاريثك مدقت دق للا نأ الا اصاخ اجالعو ةديدش ةبقارم مزلتسي

 ' هلاوف ىلع فوقولاب ليفك لبقتسملا نا بير الو ةريسخالا ماومالا

 ” امدقت نآلا تمدقت دق فراءملا ناف للا ناك فيكو . ةريثك ىرخأ

 سرادملا ةعيلط ىف اهناذ دعت ىتلاسرادملا ىلا تاحالصا لاخدال ىفكي
 ةينارلا

 نا وه ريطخ رمأ ةاعارم زياكنالا ةساسلاو باتكلا لمهأ دقو

 زياكن الا ةمامف مويلع ريثأت مظعأ فطا وعلل ناو لاعفتالا وميرس نييرمصملا

 ١ ىعدبو هتافص سيدقت ىلا ليع رصم يف يزيطكذالا فظوملا رثكالابو

 ' هذه ترهظ دقو هنم طحأ ناك ىرخالا ممالا نم اهنع داح نم نا

 ٠ ثيح رصم ىف ًاروهظ دشأ ىهو ىزياكنالا هلخد ناكم لك ىف ةزيملا

 .ءاشي اك نيينطولا نرع نأ يف رح وه
 : ةيلخادلا امتيجو نم يرصملا لقملا ةريح غضوم ىه ةيرصل ةلأسملا نا

 الءاب الا لاكش الا كلذ ل> يلا ليبسالو ةيمهأامالاح دشأ ينو ةينطولاو

 / فيكوهريطخلا رمالاو ىرسملا قرلا ساسأ هناف ةيرصملا قالخالا نأش
5 

 /دىذاملا ةمالا دوج هيلا بسن نأ بحي ىذلا فضلا دوجو عممدقتت
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) 2) 

 هتيبحو هئراهموهرطاخ”هرسسوهئاك ذب ىرصللا زايتماالا تح لقاع ركفي
 ةفاجتلا يف فءض لالا ءوسل اهقفاري ةنسلا تافصلا هذه نكلو

 ىثخ 7 هديدجت د ةمظع نم غلب امبمو سفنلاب ةقثلاو ةهدابملاو ةييدالا

 ةمحلا نءبض نم هتفارب , امل ارظن - اتباث بيجعلا ريرغتلا اذه نوكي الل نأ

 دبالو ةريثك راودأ ينالا ميال مالا قالخأ نيوكم ناف ةدارالا ةلتو

 رثك أوةنس ؛١٠نء ابيقرتو اسبح المصال

 رابتخالاو ميلا ةطسا وبالا نيبرصملا قالخا نم صقتنلا لوزيالو
 ها ىاجنلا ديدجتلا ةطساوف سلو

 ةشع ةعبارلا نلاسرلا»
 : - زيزعلا ىديس

 هايازم فرع دقو ميلعتلا وه دحاو ىباسأ أدبم مالا ءاقترال
 ةليلج ةمدخ ةيئاسنالا اومدخ نيذلا لضافالا نيركشلا عيج هتيمهأو

 دعلإ بيرثف خيراتاا ءارو نم عامسالا ىف نرت ةميكملا ملاوقأ لازتالو

 نوءاربال ةريثك ءاحنا ىف مانيأر تح | يالا هذه يف لالا باقني نأاذه

 نا هارأ ىذلاو ادبأ هنوعاربال ىرخأ نك امأ يفو البلف الا ادبملا اذه

 اهراودأ يف بجيو حا لمع لك لبق ىرورض ةيرصملا ةمالا مبلعأ /

 نوكيالو اهدئاوف ليصحتو اهرامث ءانتجا اهرساب ةمالل حابي نأ لوالا
 ميلعتلل ق قرطلا تابعو تابقملا عينج ةموكحلا تدبم اذا الا كلذ .

 لادتالا
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4 
 ١89  81١سيو هه سس لالالالا اللا ةقا لل ل فال الاألألا !ا

 « ك8

 ىسايسلا لّدمملا حاتفم ىه ةلاَدلا بئارضلا نا رمورك ذروللا لوقي

 نادت الا مياعتلا ىلع ىأرلا اذه قيبطت ناالا دود دح ىلا بيصم وهو

 ةصرف نم ةماللدبال ذا . حضافلا لبا ىف ةيفاثلا ةمكملا ليبق نم وه

 ىثثالتت ةيئاذلا ةف رعملا كلن'نودب هنال اهسفن ةَميمح ةفرعم نم اهيذ نكمتتا

 لمهي ذا ةيعانطصا دعاوق ىلع ماكحالا ةقيرط ماما ىنطولا قرلا لوصا

 مو اهرخآ ىلا اهلوأ نم قرلا دئاوفب اوعتمتي نأ بجي نيذلا رمأ

 نولوقي .نيرخ آلا ةدئافل هب مه نوموُقي لم ىف اروكذم ائيش نودميال

 ةيهاوةجح ىهو رومالا هذه كردنال ىهف ىلاتلابو ةلّمعتم ريغ ةمالا نا

 لوقلا نمد. الو ةرضاحلا هتلا> يف لبجلا اذه دوجو ىلع ةمولم ريغ اهمال

 وه زياكنالا هدجوأ ىذلا ىلاححلا ماظنلا رهاظ» مهأ نا ماقملا اذه ىف
 اهومودالبلا قرا لمعلا يفايفاك اكارتشا اوك رشي نا ءارقفال حمسيال هلا

 نم اريثك عتمي هنال كارتشالا نم ماكحالا ماظن يف دبال هنا مولعمو

 .لوقأ حاضيالا ةدايزاو .دالبلا ةمالس نمضيو .تائيسلا

 ريغ مهروجأ تادستتعأ ىنكلو لسباق لاملا ددع نا لوقأال

 .ةلمعلا ةلاح ربدت' ىلع ةعاجشا مدقت نأ ىلا مهلا اذه لظيو ةيفاك

 ةورثلا زارحا نودبرب دالب لك ىف مهنأش رصم يف اميج سانلاف
 الو . ةلداسعلا ىرصملا لماعلا بلاطم اولمهأ مهنا يتح ةميظع ةعرسب

 , .اذامل نكسلو لالا حالصا ىلوتت لبقتسملا يف لاملا تايععج نا بير

 | لبسأس يلو تايعمللا كلن اهالوتت نأ لبق لاو>الا حالما ىلع مدقنال

 / نالا ديعب هنكلو لبقتسملا هرمضي ىذلا لمالاب سفنلا ليلعت نم
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 « دا

 رم نا. لاعلا لاوحأ حالصال لجاعلا ىعسلا مزلتست ةرضاملا ةللاو
 نيسحتلاو مدقتلا اذه ءاينغالا تاتبط ركتحمت نأ بجيال نكلو مدقتت
 جالءاحل ةكيس لك نا هللا مهل نم نا ىلع ظالا ءوسا نالا لالا وهام
 ماظن م ضوب اريثك فخم هيلا ترشأ يذلا رهاظلا للا ناف اهتفاريإ
 ريصا لا الو .ىث مادتبالا ميلعتلا مب عل ىلع اب ناءتسي ةيجردت بئارض

 ميلعتلا اني يف ادحاو ارجح اوعضإمل نالا ىتح مهناف . صرفلا عايضو
 فرعنم اهركني ال ةَقيثح ىهو هنم بيصن لقأ بعشال سلو ينطولا

 ىرصلا رطتلا لاوحأ
 رك ذي ال ةسمالا ددع ىلا ىلالا ميلعتلا ةيسن نا رمالا ةقيقحو

 ميلتلا ميت ادع + مانلا فارتغالا الا اهيشالي ال ءادوس ةطقث ئهو
 ..اذه لثم ريطخ رمأ يف ليجأتلا نالا دعب نولصاوب لبف ٠ ىنادتبالا

 رمالا ذل مظملا مهلامها نم هاربام ىري ذأ ةميظع ةشهدب رعشإ ءرملاو
 اذه اولمج 0 ىل جوليو . امتدامسو دالبلا لبقتسم هيلع فقوتي ىذلا
 ىلع هل ةياسمن الام ىلا اهيفرظنلا ليجأت قفاوي ىتلا رومالا نمرمالا
 :ريمخأتلا بايسأ كرم ابالختي ةرضاحلا ميل ةقبرط نأ نيح
 اريخأ ا نيملعملا ىعاسم لقرعيو اهدئاوف ىئثاليام
 اع اثر هداسوتجاو هري_صن روبشملا ىنطولا ملسلا م ه طيبثت يلآ

 « هيط ضورسفملا بجاولاب مودي وهف ..ريصقتلاو لولا نم هن ى رم
 , ةتمدخو هع ةرئاد قيضن لاممأب هنولماعي هءاسؤر نأ نءوسيو

 حنم ءارو ةقيقح ىبسلاب نؤدسب 3 ادبت ريمم ةداعسس نا.ةملاضلا
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 اهااق انالق اااق ال ان اللا اناث 11 1 اا الالل اننا الآل اا اق ١

 « ادو

 ءاوسلا ط عسيلا قح وه ىذلا ميلعتلا ساسأ مو.ملا ىلع اهدالوأ

 8 ترسو ريخأل نم راذتال الع قيال نمرلا نم ىشم دنق

 صرفلا اهوضف يف تددسعت لمأتو رسيو ءاخرو ريخ ماوعأ يهم

 نكلو هب .مايقلا م ماكما يف ناكو ىرورفلا حالصالا اذه ءا رجال

 نامزلا نم ة ةعس مهل نا اونظو اهردق ةجاملا اوردقي مل مهنأ انل حولي

 رم وكحشبي وهو ديدملا ليلا بشو ةمالا لامآ تباخ نكلو

 ضرم رسم طداس مأ ةريصبلا ثبهذ لبف . نيم. أطخ نم ىوكشلا

 ؟ ىنابسالا لايهالا

 اومدقي نأ موةحو ركفتلا ىلع اورصتقا نيذلا هبنن نأ انب ىرحو. ٠

 هنكاو تاليحتسملا ند وه الو ايلاك سيل ىأرلا اذه نا لامالا ىلع

 رشل بوجوب نينسلا نم تائم ذم سانلا فرتعا دّتف نكمم لبس

 نكلو لمالا اذه قيقحمن ءارو ذ دئموي اًءرطب ايعس اوعسو هميمعتو ميلعتلا

 دقو لامالا قيقحت نود لوحن ةميظع تابقع مإيالا ِكلت يفاودجو

 عادستباو تايقملا عضو نالا ناكمالا يف نا ركنأال . نالا ثتشالت

 مادقا وه هيلا جاتمام لكو ةتباث الو ةحيحص ريف ابنكاو تارخؤملا

 ربصلا غورفبهرظتنت رصمو هيلع مدقي نم لبف حالصالا ىلع روسج

 هالاز» ترتسس ىذلا ناريلات ىلا بابلا اذه ىف لوحتن نأ انرسي

 اليلج اماظن عضو هناف ةيحالصالاةيملعلا هنءافنك ةسيعامتجالاو ةيسايسلا

 : : هيف لاق

 ميلعتلا وه احب نابع لعججب نأ عمتجلا مزلب يذلا ديحولا ميلعتلا ناد
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 « كطفل

 - «ءاوسلا ىلع عيمجال مزال هنال هرهوج ىف عيمجلل اماع نوكي ىذأا

 يف مزايام لك ساسسأ هنال عيمجال ىرورض ىثادسجبالا ميلعتلاف
 . ةايملا راوطأ عيمج

 فيكو حالمالاو رييثتلا اذه نوكي فيك ىف ىبأر يدبأسو

 ىواسنرفلاريزولا ئأو قيقحت ىلا ليمي ناسفالا ناف . ناريلات لامآ ققحت

 لكل اتقوهيفهموق دجو رصعىفهادبأ دقوهو رصعلا اذه ىف هيلا راشلا
 ةحارلا ةيز رصعلا اذهىف ان دف انثأ نم موقلا همزيام حصاذاو . ءىث

 هاندقفام ةداعتسا نكم الف ةايلا دابج مظعو تابلقتلا ترثك ذا

 نالا ى قتح منام ةبقارمب ءافتك ا نيمثلا تقولا لتقو ىخارتلاو لاههالاب

 ىلا جاخت ةريثك ىرخأ اروما كانهناف أطحلا ىلع ىنبموهو ىض را نيدن

 ضيرحت لك نال حيحضلا زوفلا ءارو ايعسس مادقالاو طاشنلاو ةمحلا

 حيحص ماظأ عضو ىهو ةنولطملا ةجاحلاب ىف نأنع رصاق دمي ءارغاو

 نم دبالو نكمم وهو . اهبضرعو دالبلا لوط يف ىثئادتنالا ميلعتلل
 مويغلا ىثالتت لاك_ثالا اذه لح ءارو يمسلا ىلع انمدقأ اذاف هزات

 . لاطا حلصيو هب ةطيحلا
 بحي ميمتلا نأ, لوقلا مدقت . اهنايب مكيلاف اهارأ ىتلا ةقيرطلا امأ

 اسنرف يف لالا وه ام ايرابجا نوكي نأ بجي كلذكو اءاع نوكي نأ
 ميعتلا اهيف فت ىتلا نادلبلا رئاسو كيجابلاو ارسيوسو اسمنلاو ايناسملاو
 ةريغصلإ لماوعلا رئاس لمش عقب ةديح ولا ةطساولا ىه هذهو ىمازلالا

 0 .اهيلا ريشأ ىبلا
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»١ 

 وحن مهئابجاو نوسني وأ نولمهي اهاوسيفو ىدالإ يف نيذلاولا نأ
 شاعملا بابسأ .ةدايزل الط ةمبتم ةيويح لامكأ ىلا ممتورطضيف مدالوأ

 .سلو دالوالا بشيف سرادملا ف تقولا كلذ اوضَق نا ىلوالا ناكو

 الودل دوجؤال ميلعتلا ناكف ةيلوالا بيذبتلا ءىدابم نمد ىثب مالا م

 هيف ةذئاف ٠ ىنزلالا ملعتلاو اهربدتو اهاعارم بجي لاوحالا هذه لثم

 ةدايز نم امام كانه نا ركنأ الو . لاما اذه حالصال ىوق ىلءاع

 فينا ميال رمالا اذه لثم نكلو بئارضلا ةدايز ىلاتلابو تاتفنلا

 .ىتسلا ةليلجلا ةميظملا فانملا رك ذن نحو اصوصخ نيحلصملا قيرط ىف

 ةيرابجال اةبركسعلا ةمدخلا نع ةيمهأ لسقيال كلذ . ةمالا ديفت

 ةيمهأ مظعأ هنا لقأ لل اذا دالبلا هذه يف منها 

 مفانلا لمعلا ىلع ةردتم ىانلا رثكأ مه ناكريمالا نا مولعمو

 ميلعتلاب ميماها غلبم ىلا اذا رظنتلف ىريملا ٠ ..

 ةبك.ريمالا ميلعتلا ةنلل نع هريراقت ةمدقم يف ىل زوم رتسسملا لاق

 هانءمام 1و. ةئس ريمسيد ىلآ ربوتك | نم

 .ةسمالا رورج : هاقتعا 'مظع اضيأ ىامهاو ىرظن تفلتسادقو»

 رفوتي الو يتنرمال مهدالب نأ لورءعشإ مق ميعتلا مثاثم ف ةيك ريمالا

 ميلعتلا يغب هيلا ليبس الف ةمالا قر اودارأ اذا مهناو هب الا ريما ٠

 .نا ىلا اورهذ لي « بادالا سيلوب » ميلعتلا رابتعا ىلع اورصتقي مو

 ءاسعتلا ةلاعا ىلا رارطضالا نه اداصققا رثك | رمالا رخآ يف ةمالا ميلذت

 ايلتاوماعت وأ ميلعتلا نم اومرح دقتو اوحبصأ اذاه ىجالماوذوجسلا يف
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 « دعو 1

 .هنا رعسشت اهرساب ةيكزيمالا ةمالاو مهشاعم ليصحت نع نوزجسي اصقان ”

 نراف كلذ نع الٍضفو ميلعتلا ةط_ساو الا اهتمالس ىلا ليبدسال *

 اني وه فراحلا رشن ىلع هنوةفنيام نل نودّمتمي !وناك ناك ريمالا :

 «دالبلا عفنل لام :

 8 اك ريمأ تارابتخا نم ديفتست نا رص عابيال اذارق

 هميمعلا دسعيي لإ بيو ماعلا ريخال عفان ىئادتيالا ميلعتلا ميمعت نإ

 نالأ ضو رعلا بلا رضلا عورششمو . ةيمهأ ةينطولا مفانملا ةمدسقم يف '

 . هدالوأ دفيع ةبسنب سيلو همتقاط ردق دعاسي نأ درف لك ىلع ىذقي :

 ادسسأو نع عفدي اما دالوأو وأ م هل ىذلا لالا طسوتملا: هنايباذهو .

 ةئالث نع مفدي ٍطقف دحاو دلو هلىنذلا رجاتلاوأ ىننلا عرازلاو  هفصنو

 نع دنومت ةدئاغلا نال هيفام فاصخالا نم كلذ ىفو ..رثك أ[ وأ ةعئرأ وأ

 ةاعارم كوالا اهراوذأ يف لاقننب ميجا موقي نأ ةمكملا نمو.مومعلا
 ىلع ضرتمي نأ لئاثتو . دالبلا يفي ىذلا نماضصلاو كلارت_شالا أدبمل |

 نيجوزتم لا رينغ وأ دالوأ مل نسيلو نيجوزتملا نل هلوقب ةقيرطاا هذه

 ؟ نودعاسال اذا نكل ٌضرتملا قدص دقو ةدعاسملا ىلا نورطضي

 ميال مهتما فر لئاقلا أدبملا ةحصن انفرتعا.ىتم رفوتم فاصنالاو .

 ىاقيو ةمالبب نونمبضي دالوأ ممل نيذلاف . لبقتسسملا دالوأي الا هنايك

 ميلاف مل دالوأ ال نيذلا امأو« عيمبا ةرطأب مث ب مثيب ىذلا ىعانتجالا ماظعلا

 «نا د هلام امةنكملا باتنك يف نا كشالو . دالؤأ محلل نيذلل نونيدم

 اولمجتي نا بج اهئايحو ةمالا ءاقئرال نسنملاب نودعاسبال نبذلا

 ما
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 احل... | عوج يجب نووي يوصل اطل الا طل طق نط اللا اقساط للا اذ

#» 

 تايفولا نم لصاملا صقنلا دسل ةمزاللا تاقفنلا نم مييصت

 انئاف زئاجملاو ىضرملا ماقم نوموي نيينطولإ نم اموق اودجوي نأو
 نم ميلعتلا نا ىهو ةحيرصلا ةقيقحلاب انفرتعا ىتم

 . كلذ ىليب ةمالا ةحلصم

 هعسو يف ام ةدعاسملاىلا رطضم اهدا رفأ نم درف لك نأ داتتعالا عبطلاب

 فنخت اهنا ىه ةعفان ىرخأ ةيزم ةموكملا ةطسساوب ميلعتللو

 مدالوأ وحن مهتابجاوب مايقلا ىلا نوليمي نيذلا نيدلاولا نع لاقثالا

 نيك مهي ضكلو الام نومف ديس مهنا مهبيمال نيدلاولا نا

 باارضلا عومجش نم داولا ميلعت ىلع قفثأ ىف لالا كلذ مهنم.ذخؤيب

 ةدحاو ةمفد هنبأ ميلمت ةدم ةرجأ مفدي نأ كلذ دعب بالا نم بلطيال

 هذه نم ديفتسي وهو امو..سر عقدي مادام هيلع ةعزوم ةميقلا نال

 ءانملاو ريسلا تاقوأ ىف ةبلاطملاب هنوجعزبال مهنال ةميظع ةدئاف ةقيرطلا
 قيرطب ميلعتلا لسيبق نم ىه ةقيرطلا هذه نا لاملا ةقيقحو..

 تاتفثلا ديدستل تقولا نم لاج هل نوكيو هدالوأ ديفتسيف هانرك وسلا

 ديدست دنع اهديدست ىلا نورطضي ذا ءابالا قلقت ميلعتلا تاق ٍناف

 تاقفثلا هذه بجوب ىلاحلا ماظنلاف : ةلئاعلا تاقفت رئاسو سبالملا نمت

 عفرب مث . دعل مهلبقتسم اونمضي لو رمعلا لوأ يف نولازي ال دارفأ ىلع

 املاّمحا ىلع نيرداق اورامص ىّتم مهنع

 هنومفدبامع اهعومج دازولو بئارمغلا ةدايز نولضنفي نيريشك لعلو

 ةليوط ةددعتم تاقوأ ىف عفدلا نوكي نأ طرش ىلع

 اوبتمو هوسردي نأ عوربشملا اذه ذيفنت نوعيطتسي نيذلاب ىرحو
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 «عو

 مهلالقتسا ليبس يف ةريبك ةوطخ وهو نيبرضملل عفان هنال . اريثك هبا
 هوذقتأ اذاو اضيأ ةلبقتسملاو ةرضاملا ةحاصمالعورمشملا اذه ريد بجتو

 .ادج ةميظع غفانم هل نوكدت ةمضاملا اهنازيمو ةمالا قالخأ ةاعارم عم ش
 ىلع اولخدي نأ نودنررب مسهنإب اوُحرص املاط زياكتنالا نااورك ذاو 1
 ةتقاوم ةصرف هذهو اهراكفأو ةيبرغلا قرطلا لضفأ ةيرصملا تاماظنلا .

 قوفو . ميلعتلا ب .معت اهبديرأو قرمثلا ىلا ةيبرغلايربكلا ةمعنلا لاخدال ١
 ئوذناف نيرخ - الا لشف نم هديفتسأ اب انايحأ كردي حاجنلا ناف اذه ش

 موسقنال اومسرو موتسامح يف اوفرطت دقت ارتاكنا يف سمحتلاو ءاوهالا
 0 ةتفاوم رصع اهانعضو ىلا ةئيرطلا نكلو اهقيقح رسع ةطخ

 رشن يأ ةيولطملا ةياغلا لصحتو ةميق اهل نوكيال ةبيرسغلا ناف دالبلا

 ىلا مهرطشن نأ ثبعلا نمو سانلا هبطيام لك اذهو ىئادتبالا ميلعتلا .
 ديزاد قمعتلل الهأ رادفالا مهتلعج نيذلا لئالقلا دارفالا امأو . ديزملا
 نأ كلذ كمل مييلغو فراعملا بابحاستفم مويطمأ نأ بج علا نم

 ا مل ابوتيكم كلذ ناك اذا هيف اواضوتيو مهسقتأب هوحتفي

 ةىشع ةسماخلا جلاس را

 ةريخالاو

 : بزيزعلا ىديس
 ن[اريثك دوأ ثنكو هندزأ ىذلا لمعلا ةماخ ىلا نآلا تلضو
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 «دو
 . داقتتالا نم الدب هارطالاو حدللا ةجمل يلئاسر ل 55

 , لاوحالا تءواذ' ىتح اهتلوانن ىتلأ مي ميضا وملا يف مالكسلا تلجأ دقو

 شعب تلمهأ دف زاجيالا ىلا يرأ تنك الو . حاضي الا ىلا ائددع
 ىئاوملاو كرامللاكداقتن الا نم | ريثك قحتست يتلا يرخآلا ةموكمللا ماصم

 اهريغو لحاوسلا رفخو نوجسلاو ديربلاو
 ءاضعأدحأىلا لئاسرلا هذه لاسرا ىلع ةريثك بابسأ ينتلج دقو

 | هارفالا سايق ةيزياكنالا ةمالا تسق ىتنأ ولو , يزيلكنالا نالرلبلا

 ىدك أت افرح ترتك الو انك اس تك رح امل اهنم انيلا نولسرب نرذلا
 فافختسالاو ضارعالاب الا لباقتال ىتاداقتتاو ىناظحالم نا كاذ ذا

  ةلادهلا ىلا اجاتع هدحو سيل ىرمصملا نا نيرخألو ىل حال هتف

 بجاولا ىلا مدشري نم ىلا نوجاتحي اضيأ زياكنالا ناف داشرالاو

 ميوقلا قيرطلا نوكلسي مهنا حجرالاو . ةفيرشلا ةينطولاو حيحبملل

 دنق . فيعض مهرصي نال رصم ىف هنولهجي نالا ىتح مهنكلو هوفرعول
 اوماف دق ةيداملا ةبجولا نم ةميلس رصم اولمج ابمل مهلا مهولا مهل ليخ ١

 همقت اودارأ نمىلا اذه مهلمسب اًواسأ مهنا ةقيقملاو مهيلع ضورفملاب

 ارئاكنا ىلا ىباهذ يبف لئثاسرلا هذه ةباتك ىلع ىنامح يذلا امأ

 مهدالب ط..سو يف يزيلكنالا بعشلا نيب اريصق انمز تيضقف نيترم

 ماركا معأ مهرافصو مهراسبك نم تيقلف مهنا يح قرع ضبني ثيح
 ىلافغصو تريثامو تفرع الف زيزع فيض ةلماعم ىنولماعو ةوافحو

 ثيأر يزيلكن الا مومملا نا ءاضمأ اضوضخو مهتفاحص لاجر نم 1
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 حلصت نأ ةميركلا ةيزياكنالا ةمالا لأسأ نأو توكسلا نع لدعأ نأ
 نأ دعب لضفأ ةلءاعم انلماعت نأ صخالابو اناوكشل ىئنصتو دسبفام

 هب فرعام ىلا اريخأ ألن نأو اهرينل مضخم نأ انيلع لاو>الا تض#

 لمج نم لمالا تمطقل ارتاكمنا رزأ مل ولو.قوتملا ةنايص نم زياكنالا

 ةسفالا اوفرع نيذلا نييروالا نم ةقيض ةرئاد ىف الا اهومسم ىوص

 د موتطلسو ذرفت دالإ يف زباكنالا ىلع يددرت نكلو ٠ ةيبرملا

 نم تنكمت اذا ىتنا نيب ىلع لازأ الو نبج اه. رتدي ال ةميظع ةعاجش ىف
 وح انانحو ةفأر نآآلملا اهبلقو ةيزيلكنالا ةمالا عماسمىلا وص غالبا

 فالملا لوزيو ىتباذب زوفأ ينناف مهسانجأ فالتخا ىلع نيمولظملا
 امه اصم نأ امبنم دحاو لك فرتعيف نييرصملاو زيلكذ الا نيب ءادملاو

 ةتباثلا اموتفا دض ىلع فوت ةيقيقالا

 ف ذا بمن نم ملامعأ تدقتنا نيذلا ءايتسا لبجأ تسبلو

 نولوديفوس ثداوملا هذه لثم ىلع اسايقو.اريثك اريص كلذل --

 هنمط ىف ةيتاذلا ةاناسبإلا ل مالودلا ىل ٍدطولا بزحلا ناساب مكمتأ ىف

 ناك ءاوس بزحال ديال. - ىنأياماذ_ه ىلع ىباوجو . 0

 ءاضع أو ناو ءامعزو ةررقم ةراداو نيعم ماظن نم ىنطو ريغ وأ اينطو

 فيك كلذ لك نء ءىث نكي مل ىتف عامجالل ديعاوهو زك ارمو لاومأو

 قيقح بزح دجوبال هنا لوقأ نأ ىل اوحوساو ؛ ابزح كانه نا لاقي
 - !روأ يف بازحالا نم مويفملا ىنمملاب رسهم يف

 نعربعأ ىتا لاقبال نأ وجرأ حيرنملا نايبلا اياه تيدبأ نا دينو

 © 941 لاللالع8ك11/ 08 قال ءهةقلاق
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 .., : ىرصم ىأ لأسافالاوأ ريثك ء ىط#“ ىأرا "اذه ىدبي نم نال صالا ىبأر

 | 1 , ىأرىدبأ انافهيطو لئاسرلاهذه يف هتيدبأ ىذلا ىبأر ىرب هنا دحين هاقلت

 9 لوهْيف ىسفن عضأ ىذلا نيصحلا فتوملا وهو مومعلا ىلع ةيرصملا ةءالا

 ' . ةيزياكنالاةمالا باق يف ىدص ىلاوق مال نوكي نأ لمالا

 7 نيبأ للا انأو ةيرادالاو ةيسايسلا ثحابملا ضعب تلوانت دقف

 0 نيتهجولا نيتاه نم رصم رخأت يف ببسلا
 ١ وأ ىرادا لالقتسا اهلل ىتلا دالبلا ىفف ةيسسايسلا لاخلا نأشب.الوأ

 ماسقنا الو قافو ىلع اهتيعرو ةموكملا نا دحب حيحص ىبايس لكش

 ؟ ؛ بئاجالا اهمكحي ىتلا دالبلا اأو.تابجاولا امبيلعو امبتوّمح امملو امهنيب

 . نأةساسلا رابخ ىلع ىغقت ةمكحلا نكلو اهتموكح مم ةدحتم ريغ ةمالاف

 ب .ةمالأ نيب ميظعلا قرافلا ةلاذالا ليبسالو نيقيرفلا نيب داحتالا اودج 8

 ” بادالاو بيذهتلاو ءاكذلا ىف ماكملا ةجرد ىلا ةمالا ءاقثرابالا اهماكحو

 ىلا ةمالا تةكرا |اكف ةيفا لا ء يدابملا ىلع داتعالاو سفنلاب ةقثلاو ةءافكلاو

 تابجاولا لقتو ىسايسلا لاكشالا لح لوس تافصلا هذهىف اهماك> ةناكم

 76 اهلا دج ةرضاملا ةلاحلا يف نكلوةمالاب ةصاخ تابجاو ىهواهنم توند الك

 بمشلاب ةصاخ ةيقارلادالبلا يف ةيقي:للا ةطاسلاناف ةموكملا تابجاو نم

 5 مهمسأب ماكحالا للوتت ىهو مهتمدخ لجال ةموكحملا تدجو اسمئاو

 كلذلو ةيعرلا قوقح نم اديدحت رثك أو لقأ اهتوتح نا دن اذهلو

 تابجاولا كلت مايقال ةمالا دادغا نم افل وم ىقتيقملا ىمايسلا ىترلا ناك

 لك ىف اهالوتت نأ ةمالا قحنم نكيلو ةموكملا ن الا اهريدن يتلا
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 « او

 ة.صاخ طق ةيميلمت ةلأسملا.ثتحبصأ كلذاو . ةيقار د
 بعشلا ميلعتب

2 
 نيد

3 9 1 3 

 يضم مدقت ةلأسم ىلإ ترظن اذا ك
 0 دارا ةيجولا قيم

 فارتءالا نم ادبدجت ال ةيعانصلا وأ ةيماتجالا
 ريشل ىلع ةرصاق اهنأب

 مالا لبقتسم فقوتي ابيلعو لئاسملا ةلأسم فو كرا
- 0 

 اردن الو .تابجاولا كاتب مايقلل الهأ نوكنت ىتدح ةمالا لمت ن

 2 تاما مايقلا تنسحأ اذا الإ ممالا نيب اهلزتم ةما

 يتحادبت م رصم يف ةكك احلا ةئيهلانا تان اذا ةضراعم فاخأ الو

 ٍإ ةهجلا هذه نم لاوحالا حالصإب ن١

 ثحبلا هسفن فاكنم نا لوقأف ةيرادالا رومالا ثيح نم امأو

 نئاظولا تاجرد عيج يف هارفالا ىلع ماظنلا اذه ريثأت نع قيتحيل

 لالا يفدحي عومجملل درف لك همدتب ام
 ةلا الا سيل روك ذملا ماظنلا نأ

 ةعاسلا رود“ اك بيترتلاةوقب رودناحلةايح)
 فاسنالا رصنمال اهيف ل حالو

 سفنلاو لقملاو د.ملا اوعجمب)
 ةفطاع نوتحسي موف نيعم بيتر“ يف

 دسعب لاملا لشفأ نودرطيو عادتبالا
 ىنففتلا اولذب دق اونوكي نأ

 مهلامآ قيق ءارو ايعس رسيفنلاو

 باطخ يف نوزرك دروالا لاق
 ةنسس ويلوب ١ مد ندنل يف هاقلأ

 قأيام 1ع
 ١

 مزلي راودأ دالب لك خيرات يف نوكتت »
 تاودأ لح ابهنوضغ يف

 دقف لام ا ىضنتي اهسحااهمداعاو اهفيظنتو الماك يدا رفا الح ةررادالا ةلحآل

 دقو ةماتلا اه وقب ةرئاسريغ ةل الا نوكن
 نيسدنهم ا نمءطب كانه نوكي

 0رأوأمقأ مم
 ماوزاتعم هال 0041 انالزا/عمكلا/ 0ع ضال عم هللا



 كعبسبسستلا ا ها ؛ 1 1000ا

 4 ثيم

 .لر د د ف ىهرشتا مهرامسش نولمجي نبذلا ىأر نم 'أو

 ,ىإ اذنهو اريل ذاشرالا نع الطف اهتسرام ىف ةءافكلا ةتيتح نا ىدنع

 رب نم ءادضبا ةرئاد لك ىلع قيتدتلا ءارجاب ددملا يف ا"غمخأ ببسلا

 | ' دويك نم مهاثررحو ةموكملا فظوم لاعع انحا_صأف تاذلاب تاراظنلا

 ا! « طاشنلا لتق نم اهنع أشني امو ةفولأملا ةداعلا

 3 ةرضاملا رصم ةموكع ىف ىرورض قيّقعتلا اذه لثمو

 لامعالا قرت ىلإ رخنأ ءىث لك لبق جاتحت صم نأ ن آلا رهظ دقو

 ظحاليام ليلدب ةرضاملا اهتلاح نع ةيموسدلا لاصملا عيمج ىف ةيرادالا

 ةيونسلا ريراقتلا هديؤتو ةينطولا ةموكسلا يف ةيسيئرلا عورفلا لامعأ يف
 نايتكل هنع راذتءالاو كلذ ليلقت ىف اهباحصأ داتجا نع امنر اه ريغو

 لطاصملا كانتا ريصقت

 ىم ةبرصملا ةرادالا يف قيقحتلل ةقفاوللا ةتيرطلا نا ىدنعو
 ةحصع ةقيرط دجوت هناف ةيمسرلا ةرئادلا نع جراخم وه امب ةنامتسالا

 لامعالا ماظنت ىف ءافك ريخ عدي نأ ىه ةيك ريمآلا رجاتملا اهيلع دمتمت

 ه/ريوتلا لمعلا تاودأ نا ررقت دقف رخآآ ىلا نيح نم لفعا ةبقارم ىلا
 ةجاطا نوك ردي مهادمناو ابحيقتتو |رةظخالم بج اه ريغ ةرظانم اهنم

 ماقلت نم كلذب مايقلا نع نوزجمي مهلا اضيأ نوكردي مهنكلو كلذ ىلا
 لوام لمعلا لاوخأ نم نوكرعي مهنال ايناثو.تقولاةلقل الوأ.مهتاوذ

 اريل: نوئيعتسي كلو اضيأ مماوعأ لاس كاذنكو ةهازنب هيلوث نود

 مت قيق هسثلاو ثعببلا ىف روبشلاو عيباسالا ءالؤه ىضتيف جراخلا نم

: 

600091 



 فضلا مضاوم ىلع هنم نؤفقي مهنكلو ريرقتلا يقام لمعلا ءاسؤرلا ىلع ضر فنبالو داصتقالاو مالمالل اجا هنورإام عم مهر نواب
 اهدا رفأ ءاقتثابءانتعالا بجي لب ءاضغالا ةريثك ةنجالازوكنتنا ايرورض سلو ؛ امل مذاللا جالعلا فصوو رصم ىف رادالا رومالا ةساردو قيقحتلا ىلا ءافنك الا نم ةمعاج ةيزياكنالا ةموكسملا وعدنال اذامل .اًضيارصم ىف لا وحالا حالصال هلاعتسا قفا وبا« ةقيرطلا هذه يفو 0 ١ لاملا حالصا لا ٌنوردابيو

 نفظوملا نأ وه ىنردكي ىذلاو .اريثك ديفي قافولا اذسه نا مانل ىداتعال زياك.الاو نييرصملا نيد ءالولاو قافولا نسح ىنأنأ دم ايف لازي الو نآلا ىتسح ىضرغ ناك دق ةدحاو ةملكب ٍلئاسر مخاو
 ةقادصلا طخ نم ةلمصاحلا دئأ وفلا نالا ح كردي مرصم فك زياكنالا
 ءالولا ةسايس نم عافتنالا ىلع ممتردقم اونهريي نأ زياكن الا نيفظرلاب يرحو . حابترا لعب ىنطولا هلبقتسي ام وهو نيينطولا ومن ءالولو
 . لمعلاو بسلا فك رتشالا نم ةدئافلا اودك اني فالملا ةلازال دبل اولذبي نأ نيقيرفلا لد مهرودأ نولوتي نيذلا نيبو مما قافؤلو

 صم نا اوءامي نأ نيك اما ىلعو ةقثلا ةلقو د وفتلا نم ةموكسحللا ةمالا هيددبتام لسثم نيبملا ءأ ردزالا نم ىدبت ةمّق اهلا ةئيملا ناقنالا امأو
 ةمؤشم ثداوح اوثامد ةريثك تابقع ةلازا نم اونكشل ىخ. ايف اهيلع اوزججول ةطخ ىهو مات قافولابالا حيحصلا ىق رلا ىلا ليبسال ناو نييرمدملا لئاصم عم ةقفنم
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 هراوأمقأ هم
 5 نال 0001 انالاال عمك 0ع ضان عم هالاه


